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BIBLIOGRAFISKE OPLYSNINGER

VED

J. B. HALVORSEN.

Hærmændene pa Helgeland er skrevet i

Løbet af nogle Maaneder efter Digterens Tilbage-
komst fra Bergen til Kristiania Sommeren 1857.

Af de af Forfatteren selv om „ Gildet paa Solhaug" s

Tilblivelseshistorie givne Oplysninger ved man, at

det under Opholdet i Bergen ved hans Læsning af

N. M. Petersens Oversættelse af de islandske Ætte-

sagaer („ Historiske Fortællinger om Islændernes Færd

hjemme og ude") i hans Tanke opstaaede første raa,

taagede Udkast til Tragedien „Hærmændene" ved

mellemkommende Stemninger og Studier foreløbig

forvandlede sig til det lyriske Drama „ Gildet paa

Solhaug". Stoftet vedblev dog at sysselsætte Dig-
teren under den sidste Tid af hans Ophold i Bergen,
men den oprindelig paabegyndte Affattelse i Vers

blev lagt tilside, indtil han havde fundet Formen for

det Skuespil, hvori han —
paa Grundlag af dels

Volsungesagaen, dels og fornemmelig de nævnte is-
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landske Ættesagaer
— vilde fremstille vort Liv i

den gamle Tid. Høsten 1857 blev Stykket i Manu-

skript indleveret til Kristiania Theater og antaget til

Opforelse af den artistiske Direktør (den danske Carl

Borgaard), men nogen Opførelse blev der ikke af til

den fastsatte Tid, Marts 1858; Forfatteren modtog
istedet for Honorar fra Tbeatrets Direktion en Skri-

velse med Besked om, at Tbeatrets økonomiske

Status ikke tillod dets Kasse i denne Sæson at ud-

rede Honorarer for originale Arbejder. Denne Skri-

velse blev af Ibsen besvaret med en hvast formet

Opsats i „Aftenbladet" 1858, Nr. 58, hvorefter der

udviklede sig en bidsig Pennefejde i flere norske

Blade, i hvilken, foruden Ibsen selv, bl. a. ogsaa

Bjørnstjerne Bjørnson, P. Botten-Hansen og M. J.

Monrad deltog. Omtrent i de samme Dage blev

Stykket ogsaa stængt ude fra det kgl. Theater i

Kjøbenhavn i Henhold til J. L. Heibergs som Censor

afgivne Betænkning af 5. Marts 1858. Den eneste

Indtægt, Digteren foreløbig fik af sit Skuespil, blev

det Honorar af 120 Kr., som Ejeren af „lllustreret

Nyhedsblad" gav for Retten til at trykke det i et

Oplag af 2200 Exemplarer som Tillægshefte til

Bladet i første Halvaar 1858. I denne Form udkom
saa den 25. April s. A. første Udgave af

Udgaver. i^æniKtnbciic paa ©eløelmtb. Sfuef^jit i fire

muv rtf §enr. 3Ufen. 6*Tjra. 1858. 8, 115 @.

Adskillige Aar senere, da Forfatterens Ry var

bleven videre udbredt og mere befæstet ved „Brand'",

„Peer Gynt" og „Digte", mente Forlæggeren af det

nu stansede „lllustreret Nyhedsblad", Bogtrykker
H. J. Jensen, at der kunde være en Forretning at

gjøre ved Udgivelse paany af de af ham for billigt

Kjøb erhvervede ældre Arbejder af Ibsen („Hær-
mændene" og ,,Fru Inger"), og saaledes udkom
E ft e r t ry k s u d g n v e n :
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Hærmændene paa Helgeland. Skuespil i

fire Akter af Henrik Il)sen. Andet Oplag.
Chra. 1871. 8. 128 S.

Iniod dette Attentat paa sin litterære Ejendoms-
ret nedlagde Forfatteren, strax han blev underrettet

derom, Protest saavel offentligt i det danske ..Dag-
bladet" som i et Brev til Bogtrykkeren, hvorhos han

bragte Sagen ind for Domstolene. Saavel ved By-
retten (1875) som ved Hojesteret (1876) blev Bog-

trykkeren kjendt uberettiget til Forlag eller Oplag af

jåe nævnte Skrifter, ilagt Procesomkostninger, Bod
til Statskassen og Erstatning efter Skjon til Forfat-

teren, ligesom de ettertrykte Exemplarer af ..H^er-

mændene" blev konfiskeret og senere tilintetgjort.
Hos Digterens danske Forlægger var imidlertid ud-

kommet og udkom senere følgende nye, i det hele

fra den første uændrede Udgaver:
Hærmændene på Helgeland, skuespil i

fire handlinger. Af Henrik Ibsen. Anden
udgave. Kbh. '1873. 8. 129 S. — Tredie ud-

gave. Kbh. 1873. 8. 128 S. - Fjerde udgave.
Kbh. 1875. 8. 128 S. — Femte udgave. Kbh.
1878. 8. 128 S. — Sjette udgave. Kbh. 1885.
8. 128 S. — Syvende oplag. Kbh. 1894. 8.

128 S. — Ottende oplag. Kbh. 1898. 8. 1 Bl.,

114 S.

The Vikings at Helgeland. Plav in four Over-

Acts. Translated by William Archer. "[Trykt S.
sættelser.

125—207 i Vol. III. af Ibsens Prose Dramas.
Authorized English Edition, ed. by William Archer.

London 1890. 8.]

Helgelannin sankarit. Nåytelma neljassa

naytoksessii. Kirjoittanut Henrik Ibsen. Alkuperåi-
sesta suomentanut G. Ed v. Tormånen. Hameen-
hnnassa 1878. 8. 71 S.

Les guerriers å Helgeland. Drame en quatre
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actes. Traduction Jacques Trigant-Geneste.
[Trykt S. 227-327 i T. VI. af „Théatre d'Hen-
rik Ibsen". Paris 1893. Med en kritisk kommen-
terende Indiedning S. 209— 225 af Oversætteren.]

Vikingarnir å Hålogalandi. Sjonleikur i

fjorum iJåttum. pytt hafa: Indridi Einarsson og
Éggert 0. Brim. Reykjavik 1892. 8. 2 BI
104 S.

Voiteli na Helgolandc. (Sévernyje bogatyri.)
Perevod S. Stepanovoj. Moskva 1892. 8.

Sévernyje Bogatyri. Drama v 4. deistvijacli.

[Trykt i Bladet „Artist'S Moskva 1892.]

Sévernyje Bogatyri. Drama v 4-ch. deistvi-

jach. Perevod N. Mirovic. [Trykt S. 1— 79 i T.
III. af ..Sobranie soeinenij Henrika Ibsena.
Izdanie I. Jurovskago". S. Peterb. 1896. 8.]

Kåmparne på Helgeland. Skådespel i fyra
liandiingar af Henrik Ibsen. Ofversattning af Wil-
liam Åbjornsson. Halmstad 1876. 8. 125 S.

Nordische Heerfahrt. Trauerspiel in vier
Akten. Unter Mitwirkung von Emma Klingenfeld
veranstaltete deutscbe Originalausgabe der „Haer-
maendene paa Helgeland" von Henrik Ibsen. Munchen
1876. 8. 3 Bl., 128 S.

Nordische Heerfahrt. Schauspiel in vier

Aufziigen von Henrik Ibsen. Aus dem Norwegischen
von M. von Borch. Mit dem Scenarium. Lpz.
[1890]. 8. 69 S. (0. m. T.: Reclams Univ.-Bibl.
No. 2633.)

H. Jæger: Henrik Ibsen (Kbh. 1888), S. 122—
139; H. Jæger: Henrik Ibsen og hans værker (Kra
1892), S. 23-35; G. Brandes: Henrik Ibsen (Kbh.
1898), S. 10 fg.; A. Schack: Udviklingsgangen i H.
I.s Digtning (Kbh. 1897), S. 13-18; V. Vasenius:
Ibsens dram. diktning (Hfors. 1879), S. 142—156;
V. Vasenius: Henrik Ibsen (Sthlm. 1882), S. 105—



118; R. Woerner: Ibsens Jugenddramen (Munchen

1895), S. 60— 105; L. Passarge: Henrik Ibsen (Lp/..

1893), S. 52— 62; E. Reich: Ibsens Dramen (Dres-

den u. Lpz. 1894), S. 19— 27; Ad. vonHanstein: Ibsen

als Idealist (Lpz. 1897), S. 23-35; H. H. Boyesen:
A Commentary on the Writings of Ibsen (New York

1894), S. 30-32; „Nord og Syd" 1858, II. 183—
199 af M. Goldschmidt; Steenstrups „ Dansk Maaneds-

skrift" VIII. 487-490 af Dr. G. Rosenberg.
Kristiania norske Theater 24. Novbr. 1858 (ind- Opførelser.

studeret og iscenesat af Forf.); Theatret i Trondhjem
af Gortes's danske Selskab 10. Febr. 1859; Bergens
Theater 4. Marts 1859; Kristiania Theater 11. April
1861 — for 100de Gang og sidste Gang med Fru

Gundersen som Hjørdis som Festforestilling paa Dig-
terens Fødselsdag 20. Marts 1896; Det kgl. Theater

i Kjøbenbavn 19. Februar 1875; Theatret i Odense

af Aug. Rasmussens Selskab 10. April 1876, og

forøvrigt paa danske Provinstheatre saavel af dette

som af Gortes's og Julius Petersens Selskaber; Nya
Teatern i Stockholm 3. Novbr. 1875; Kgl. Teatern

i Stockholm 11. Novbr. 1876; Svenska Teatern i

Helsingfors 1878; Finska Teatern i Helsingfors i

Marts 1888; Hoftheatret i Munchen 10. April 1876;

Hoftheatret i Dresden 27. Oktbr. 1876; Burgtheater
i Wien 26. Oktbr. 1876; Hoftheatret i Darmstadt

9. Januar 1889; Deutsches Theater i Berlin 11. Fe-

bruar 1890; Malyi Teatr i Moskva 1892; Hoftheatret

i Stuttgart Maj 1897; Stadttheater i Koln 4. Januar

1898.

Kjærlighedens Komedie er skrevet Sommeren
1862 og var færdigtrykt ved Aarets Udgang. Planen

til dette Digterens første Skuespil med Emne fra

hans Samtids Liv i Hjemmet begyndte allerede at

sysselsætte ham i 1858, den Gang til Fortrængsel
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for det senere fuldførte „Kongsemnerne". Men Van-

skeligheden ved Stykkets formelle Udarbejdelse sin-

kede Arbejdet, som først blev begyndt i Prosa. Der

fmdes endnu i privat Eje et Haandskrift med Titel:

„SA^anhild, Komedie i tre Akter af Henrik Ibsen,

1860". Det er Manuskriptet til de første 2'A> Ark
af „Kjærlighedens Komedie", men i Prosadialog og
delvis med andre Navne end i det 1862 udgivne,
i rimede Jamber skrevne Stykke. I det første Ud-

kast heder Lind saaledes Fladland, Frøken Skjære
heder Frøken Lærke og er forlovet med en Redaktør

ved Navn Pasop; der forekommer ogsaa en Broder

af Svanhild, Student Johan Halm. Scenearrange-
mentet er uforandret gaaet over fra Prosaudkastet

til det versificerede Skuespil, som i begge Redak-

tioner aabnes med Falks Vise. Manuskriptet slutter

ved Begyndelsen af Samtalen mellem Falk og Guld-

stad; da den sidste Replik staar nederst paa sidste

Side af et Ark, er der al Grund til at antage, at

Udarbejdelsen af dette første Udkast til Komedien
har været videre udført, men Resten er i alle Fald

forsvundet. Det opbevarede Brudstykke af Haand-
skriftet er dels trykt, dels refereret af Henrik Jæger
i Folkebladet 1887, S. 26 fg. Under de vanske-

ligste ydre Forhold omskrev og færdigskrev Digteren
nu i 1862 det saaledes paabeg\Tidte Arbejde, hvortil

Forlagsretten s. A. blev erhvervet for 400 Kroner af

Jonas Lie, som den Gang ejede „Illustreret Nyheds-
blad", hvis Kristiania-Abonnenter 31. Decbr. s. A.

som Nytaarsgave for 1863 fik sig tilsendt:

Udgavei. ^jærlioljcbeug llomcbic. ^omcbte i tre 5(fter af

C^enr. Sbfen. 6(jra. 1862. 8. 140 S.
Elter Udgivelsen af ..Brand" tog Forfatteren

under sit Ophold i Rom i Slutningen af 1866 paany
sin Samfundskomedie for sig til Forberedelse af en

ny Udgave; men han var „ved den mellemliggende
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Tid og Udvikling kommeii for langt hort fra Digtet
til at kunne liaahe ved Ændringer hist og her at

kunne tilvejehringe nogen organisk Forbedring uf

Kjernen i det hele" og udgav derfor, alene med

nogle sproglige Rettelser og et kort Forord, som
senere ikke er bleven optrvkt i de følgende Udgaver,
i uforandret Skikkelse:

Kjærlighedens Komedie. Komedie i tre

Akter a f Henrik Ibsen. Anden, gjennemsete
Udgave. Kbhvn. iSC»?. 8. 4 Bl.,' 104 S. —
Tredje, gennemsete udgave. Kljhvn. 1873. 8.

1()0 S. — Fjerde, gennemsete udgave. Kbhvn.
1877. 8. 160 S. — Femte op lag. Kbhvn. 1884.

8. 100 S. —
Sjette oplag. Kbhvn. 1891. 8.

1()0 S. — Syvende oplag. Kbhvn. 1895.

La Gomédie de TA mo ur. Piece en trois Over-

actes et en vers. Traduit du Norvégien par le
sætteJser.

Vicomte de Golleville et Fritz de Zepelin
(d'aprés la Oe édition originale). Paris 1890. 8.

2 BL, XVI. S., 184 S. (Oversættelsen, i ubunden

Stil, oprindelig trykt anonymt i „Mercure de France",
Febr.— Marts 1890, indledes med en Fortale af Over-

sætterne: „Ibsen et „La Gomédie de TAmour"." Den
danner T. IX. af „Théatre d'Henrik Ibsen".)

Af en engelsk Oversættels^ ved William
Archer er Brudstykker trvkt i „St. James's Maga-
zine". Vol. 40 (London 1881), S. 27 fg. og 104 fg.

Komedija Ijubvi. Komedija v 3-ch. déistvi-

jach. [Trykt' S. '28-")— 384 i T.IL af „Sobranie
socinehij Hen r i ka Ib sena. Izdanie I. Ju-

rovskago". S. Peterb. 1896. 8.]

Karlekens kom e di. Komedi i tre akter af

Henrik Ibsen. Fri ofversåttning af Harald Mo-
lander. Borgå (Helsingfors) 1888. 8. 4 BL, 157

S. (Forf. har paa Forhaaud autorisere! Oversættelsen,

der ifølge Forordet ,,ikke gjør Fordring paa at give
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en bogstavtro svensk Tolkning af „IvjærIigheclenJ

Komedie", saaledes som denne foreligger i Trykken
Dels er en partiel Bearbejdelse med betydelige For
kortelser bleven foretagen af Forfatteren selv; dels

liar Forsøget paa ikke blot at gjengive Dialogens
aandfnldt turnerede Vers, men fremfor alt paa a1

træife Stykkets litterære Stil, Stemning og skiftende

Farve tvunget Oversætteren til Friheder").
Comodie der Liebe. Gomodie in drei Akten.

Deutsch von M. von Borch. Einzige vom Verfasser
autorisierte deutscbe Ausgabe. Berlin 1889. 8.

VI S. [Overs, af Forf.s Forord til Originalens 2.

Udg.], 121 S. (0. m. T.: Nordische Bibliothek.

Hg. von Prof. Dr. Julius Hoffory. Bd. V.)
Die Komodie der Liebe. Komodie in drei

Akten von Henrik Ibsen. Aus dem Norv^^egischen.
Halle a. d. S. [1890]. 8. 1 Portræt, 126 S. (0.
m. T. : Otto Hendefs Bibl. der Gesamt-Litteratur d.

In- u. Auslandes. 374. 375.)
Kommen- G. Brandes: Henrik Ibsen (Kbh. 1898), S. 38

tarer.
fg. og 108 fg.; H.Jæger: Henrik Ibsen (Kbh. 1888),
S. 142— 149; H. Jæger: Henrik Ibsen og hans
værker (Kra. 1892), S. 48— 51; A. Schack: Udvik-

lingsgangen i H. I.s Digtning (Kbh. 1897), S. 19—
33; V. Vasenius: Henrik Ib.sen (Sthlm. 1882), S.

119—148; L. Passarge: Henrik Ibsen (Lpz. 1893).
S. 77— 90; 0. Brahm: Henrik Ibsen (Berlin 1887),
S. 13—17; E. Reich: Ibsens Dramen (Dresden u.

Lpz. 1894), S. 27-36; Ad. von Hanstein: Ibsen
als Ideahst (Lpz. 1897), S. 35-41; A. Garde: Der

Grundgedanke in Ibsens Dichtung (Lpz. 1898), S. 16

fg.; Die Gegenwart Bd. 36 (1889), S. 170 fg.

og 185 fg. af Emil Brausewetter; H. H. Boyesen:A Gommentarv on the Writings of Ibsen (New York
1894), S. 63-72; P. H. W^icksteed: Lectures on
Ibsen (Lond. 1892), S. 102-107; A. Ehrhard: Ibsen
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et le Theatre eontemporairi (Paris 1892)/ S. 49—
67; G. M. Scalinger: Ibsen (Napoli 1895), S, 26 fg.;

Morgenbladet 1863, No. 74 og 81 af M. J. Monrad;
Aftenbladet 1863, No. 38 og 39 af D. MejdeU: Let-

terstedtske Nord. Tidskrift 1888, S. 293-314 af

Christen Møller; ..Mercure de France", Juli 1S97 af

Per Eketra.

Kristiania Theater 24. Novbr. 1873; Mindre
Opforelsei

Teatern i Goteborg 7. Novbr. 1889 af Aug. Lind-

bergs Selskab; Kgl. dram. Teatern i Stockholm 23.

Novbr. 1889 ; Svenska Teatern i Helsingfors 28. Ja-

nuar 1889; Belle-Alliance-Theatret i Berlin Decbr.

1896; rOeuvre-Theatret i Paris 23. Juni 1897;

Dagmartheatret i Kjøbenhavn 21. Maj 1898.

KongS-Emnerne, hvortil de første Studier blev

gjort og den første Plan udkastet om Sommeren

1858, for atter igjen at lægges tilside, er skrevet i

Løbet af 6— 8 Uger om Sommeren 1863, efterat

Forfatteren var kommen tilbage til Kristiania fra

Sangerfesten i Bergen i Juni s. A. Ved denne

, Lejlighed var der hos Digteren ingen Famlen læn-

ger. Skuespillet var bygget færdigt op i hans Tanke

og Fantasi, før Nedskrivningen begyndte, i September
Maaned allerede gik Manuskriptet til Sætteriet og i

'^Oktbr. 1863 udkom paa Johan Dahls Forlag:

^i)n9§=(5mnci'iie. iHftortff Sfueft)tt i jern 3(ftcr udgaver.

or €»ei!v. Sbfcn. (ii^va. 1864. 8. 2 ^l, 217 8.

^- 2 m. ^Jluflfbilag. [„9J{argreteé 3^ltggeiang^ foiti^.

af %xu Giiinta 2)oI)l, S-orlæggercné i^uftrii.]

Samtidig med Stykkets Udgivelse blev det an-

taget til Opførelse paa Kristiania Theater, hvor For-

fatteren selv ledede Indstuderingen og var tilstede

ved Førsteopførelsen ,
medens det den Gang ikke

blev synderlig kjendt udenfor Norge. Til Danmark
kom der efter G. Brandes's Udsagn næppe tyve
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Exemplarer af den trykte Bog, og af de samtidige
litterære Kritikere var det blot Clemens Petersen og
Dr. C. Rosenberg, som skjænkede Arbejdet nogen

Opmærksondied. En større Opmærksondied blev først

Stykket tildel, da „Brand "s og „Peer Gynt"s Digter
hos sin danske Forlægger i Novbr. 1870 i et Oplag
af 1500 Exemplarer fik udgivet:

Kongs-emnerne. Historisk skuespil i fem
akter. Af Henrik Ibsen. Anden udgave. Kbhvn.

1870. 8. 3 Bl., 217 S. — Tredje udgave.
Kbhvn. 1872. 8. 223 S. — Fjerde udgave.
Kbhvn. 1875. 8. 238 S. — Femte udgave. Kbhvn.

1879. 8. 238 S. — Sjette udgave. Kbhvn. 1883.

8. 238 S. — Syvende udgave. Kbhvn. 1889.

8. 239 S. — Ot tende udgave. Kbhvn. 1894.

8. 239. S. — Niende udgave. Kbhvn. 1898. 8.

220 S.

Over- The Pretenders. Historie Plav in five Acts.

sættelser. Translated by William Archer, [frykt S. 209—
373 i Vol. III. af Ibsen's Prose Dramas. Au-

thorized English Edition, ed. by William Archer.

London 1890. 8.]

Kuninkaan al ut. Historiallinen nåytelmå vii-

desså naytoksessa. Suomensi Ell ei [Pseud. for

Eliel Aspelin]. Porvoossa [o: Borgå]. 1884. 8.

144 S. (0. m. T. : „Runotar. Neron tuotteita nmail-

man kirjallisuudesta". No. 1.)

Les prétendants å la couronne. Drame en

cinq actes. Traduction Jacques Tr igant-Gen este.

[Trykt S. 25— 204 i T. VL af „Théatre d'Henrik

Ibsen", Paris 1893, med en kritisk kommenterende

Indledning S. 3— 24 af Oversætteren.]

Pretendenty na koronu. Drama v 5-ti

deistvijach. Perevod K. K. Semenova. [Trykt S.

253—400 i T. III. af „Sobranie socinenij Hen-
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rika Ibsena. Izdanie I. Jurovskago". S. Peterb.

1896. 8.]

Die Kronpratendenten. Historisches Schau-

spiel ill 5 Akten. Nach dem Norwegischen. Deutscli

von Adolf Strodtmann. Beilin I87i2. 8. 218 S. —
Anden Udgave med følgende Titel:

Die Kronpratendenten. Historisches Schau-

spiel in 5 Akten. Deutsch von Adolf Strodtmann.

Einzige vom Verfasser autorisirte deutsche Ausgabe.
Berhn 1889. 8. 3 BL, 142 S. (0. m. T.: Nor-

dische Bibliothek. Hg. von Prof. Dr. .Tulius Hoffory.
Bd. IV.)

G. Brandes: Henrik Ibsen (Kbh. 1898), S. 16— Kommen-
27 og 103—105; H. Jæger: Henrik Ibsen (Kbh. tarer.

1888), S. 149— 156; H. Jæger: Henrik Ibsen og
hans værker (Kra. 1892), S. 23— 35; A. Schack:

Udviklingsgangen i H. I.s Digtning (Kbh. 1897),

S. 34— 49; V. Vasenius: Ibsens dram. diktning

(Hfors. 1879), S. 156— 169; V. Vasenius: Henrik

Ibsen (Sthlm. 1882), S. 149— 172; L. Passarge:
Henrik Ibsen (Lpz. 1883), S. 63— 76; Otto Brahm :

Henrik Ibsen (Berlin 1887), S. 17— 20; E. Reich:

Ibsens Dramen (Dresden u. Lpz. 1894), S. 37— 53;
Ad. von Hanstein: Ibsen als Idealist (Lpz. 1897), S.

46— 57; A. Garde: Der Grundgedanke in Ibsens

Dichtung (Lpz. 1898), S. 19— 22; H. H. Boyesen: A
Commentary on the Writings of Ibsen (New York

1894), S. 34—42; A. Ehrhard: Ibsen et le Theatre

contemporain (Paris 1892), S. 68—84; Morgenbladet
1864, No. 13, 20 og 23 af M. J. Monrad; Steen-

strups „Dansk Maanedsskrift" 1864, I., 110 fg. af

Dr. G. Rosenberg.
Kristiania Theater 17. Januar 1864; Det kgl. Opførelser.

Theater i Kbhvn. 11. Januar 1871; Hoftheatret i

Meiningen 1875 og af dettes Selskab ved Gjæste-

spil i Berlin i Juni 1876; Det kgl. Theater i Miin-
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chen 1875: Hoftheatret i Schwerin '/m. lo- Novbr.

1875; Nya Teateni i Stockholm 19. Januar 1879:
det finske Theater i Helsingfors i Marts 1882; det

svenske Theater i Helsingfors 1888: Kgl. Schau-

spielhaus i Berlin 30. Maj 1891; Burgtheater i Wien
i Marts 1891; Vasatheatret i Stockholm i Marts
1898.



HÆRMÆNDENE
PÅ HELGELAND.

«ENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. II.





BIBLIOGRAFISKE OPLYSXIXGER
VED

J. B. HALVORSEN.

Catilina er skrevet i Grimstad „i Nattetimerne
i Løbet af nogle Maaneder om Vinteren 1848—49",
medens Forf. under Forberedelserne til Examen artium

gjennemgik Sallusts ..Catilina" og Ciceros Taler imod
sidstnævnte. I Afskrift blev Stykket under Forfatter-

navnet ,,Brynjolf Bjarme" indleveret til Direktionen
for Kristiania Theater af bans Ven Student 0. K.

Schulerud, som imidlertid fik Manuskriptet sendt til-

bage med et bøfligt, men bestemt Afslag, hvorefter

han med ikke større Held bød det frem til Byens
Boghandlere; den højstbydende af disse forlangte saa

og saa meget for at trykke Stykket uden Honorar.
Imidlertid var Ibsen i Marts 1850 kommen til Kri-

stiania for at gaa ind paa Hellbergs „Studenterfabrik",

og efter Tilskyndelse af Schulerud bestemte han sig
nu til at være sin egen Forlægger. Trykningen blev

for Penge, som Schulerud laante, udført i F. Steens

Bogtrykkeri, og den 13. April 1850 udkom saa „i

Kommissjon hos [den danskfødte] P. F. Steensballe"

og i et Oplag af 250 Exemplarer, hvoraf der ved
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Udgaver.

Over-

sættelser.

Kommen-
tarer.

Opgjøret det følgende Aar var 205 Exemplarer til-

bage, Henrik Ibsens ældste dramatiske Arbejde:
6attItiio, Srnma i tre %(kv af JSnjnjoIf Sjarme,

(ffjra. 1850 8. 125 ©., 1 ^L
Efterat Digteren var vendt tilbage til Tyskland

fra sit Besøg i Norge Sommeren 1874, besluttede

han sig til at gjennemarbejde Stykket, som derefter

uden Ændring med Hensyn til Ideerne, Forestillin-

gerne og det heles Udviklingsgang, men nu „i en
fuldført Skikkelse" og med et Forord (S. 5—12),
hvori redegjøres for dets Tilblivelseshistorie, udkom
det følgende Aar paa Gyldendalske Boghandels For-

lag i et Oplag af 3000 Expl.
Catilina. Iframa i tre akter af Henrik

Ibsen. Anden og gennemarbejdet udgave.
Kbhvn. 1875. 8. 140 S.

Catilina. Drama i

Ibsen. Tredje udgave.
[Indeh. S. 5—12 Forordet

Catilina. Drama in

Ubersetzung aus dem
Grein z. Paris, Lpz., Miinchen 1896. 8. XVI S.,

136 S. [Indeh. S. VII-XVI i tysk Overs. Forordet

tre akter.
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H. Jæger: Henrik Ibsen (Kbh. 1888), S. 34—48;
H. Jæger: Ibsen og hans værker (Kra. 1892), S.

7 fg. ; V. Vasenius: Ibsens dramatiska diktning i

dess forstå skede (Hfors 1879), S. 31— 76; V. Vase-
nius: H. Ibsen, ett skaldeportratt (Sthlm. 1882), S.

9— 36; L. Passarge: H. Ibsen (Lpz. 1883), S. 37
— 47; R. Woerner: Ibsens Jugenddramen (Miinchen

1895), S. 5— 30; Ad. von Hanstein: Ibsen als Idealist

(Lpz. 1897), S. 7— 13; E. Reich: Ibsens Dramen

(Dresden u. Lpz. 1894), S. 11 fg.; H. H. Boyesen:
A Commentary on the Writings of Ibsen (New York

1894), S. 18—22; A. Ehrhard: Ibsen et le Theatre

contemporain (Paris 1892), S. 16— 28; Tids-Tavler

IV. (Kra. 1876), S. 172-76 af L. Kr. Daa; Dagbl.
(Kra.) 1875, Nr. 67 af F. Bætzmann; AJlg. Zeit.

1897, Beil. Nr. 24, S. 4 fg. af Karl Woerner; Berl.

Tagebl. April 1896 af Fritz Mauthner.

Nya Teatern i Stockholm 3 Decbr. 1881. Opførelser.

Gildet paa Solhaugf blev skrevet i Bergen
Sommeren 1855, paa et Tidspunkt, da Digteren be-

skjæftigede sig med indgaaende at studere Landstads

Samling af „Norske Folkeviser", der var udkommet
et Par Aar i Forvejen (1853). Vinteren 1854 havde
han skrevet „Fru Inger til Østråt", og Beskjæftigelsen
med dette Drama havde nødsaget ham til litterært

og historisk at fordybe sig i den senere Del af

Norges Middelalder; fra denne Periode gik han snart

over til Studiet af Sagatiden, men foreløbig kunde
han dog den Gang ikke for sine digteriske Øjemed
gjøre nogen dramatisk Brug af Stridighederne mellem

Konger og HøA^dinger, meUem Partier og Flokke.

Derimod fandc han i de islandske Ættesagaer i rigt

Maal hvad han behøvede som menneskelig IkJæd-

ning for de Stemninger og Tanker, som den Gang
opfyldte ham. Gjennem N. M. Petersens Oversættelse
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levede han sig sammen med hine Ættesagaers Kvinder

og Mænd, og i hans Tanke fremstod det første, raa,

jj taagede Udkast til „Hærmændene paa Helgeland",
uden at dog nogen hel sammenhængende Plan blev

udkastet. Imidlertid kom der adskilligt imellem,
mest og stærkest vel af personlig Natur, men bl. a.

ogsaa hint Studium af de norske Folkeviser. Digte-
rens personlige Stemningsliv og Fordybelsen i de
versformede Levninger af Middelalderens litterære

Romantik bidrog begge til at forvandle det formløst

gjærende Udkast til Tragedien „Hærmændene" til

det lyriske Drama, som, indstuderet af Digteren selv,

opførtes paa Bergens Theater 2. Januar 1856 og der-

efter udkom paa Chr. Tonsbergs Forlag med Titlen:

§cnrif 3bfeu. («Ijva. 1856. 8. 88 S.
Gildet på Solhaug. Skuespil i tre akter.

Anden udgave. Med en fortale af forfatteren.
Kbh. 1883.

^

8. XIV S., 93 S. [I Fortalen redegjør
Forf. for Stykkets Tilblivelseshistorie og dets Uaf-

s£ hængighed af enhver ydre Paavirkning eller Ind-

flydelse og for den norske æsthetiske Kritiks Mod-

tagelse af Stykket ved dets Fremkomst.]
Over- Das Fest auf Solhaug. Schauspiel in drei

sættelser
Aufzugen. Autorisierte Ubersetzung aus dem

Norvvegischen von Emma Klingenfeld. [Med en

Dedikation fra Oversætterinden til Digterens 60-Aars

Fødselsdag og en Fortale af Dr. Julius Elias.] Lpz.

[1888.] 8. 61 S. (0. m. T.: Reclams Univ.-BibL

No. 2375.)
Das Fest auf Solhaug. Schauspiel in drei

Akten. Zweite Ausgabe. Mit einer Vorrede des Ver-

fassers. Deutsch von Christian Morgenstern.
[Trykt S. 145-215 i Bd. II. af „Henrik Ibsens
Såmtliche Werke in deutscher Sprache",

K Berhn 1898. 8.]



PERSONERNE:

ØRNULF FRA FJORDEiXE, landiianismand på Island.

SIGURD HIN STÆRKE, Søkoilgt'.

GUNNAR HERSE, rig bonde på Helgeland.

THOROLF, Ørnulfs yngste søn.

DAGNY, ørnulfs datter.

HJØRDIS, hans fosterdatter.

KARE BONDE, en helgelændiiig.

EGIL, Gunnars søn, fire år gammel.
ØRNULFS sex ældre sønner.

ØRNULFS Og SIGURDS M.END.

GÆSTER, HUSKARLE, TERNER, FREDLØSE MÆND, O. S. V.

(Handlingen foregår i erik blodøkses tid på og i nærheden sf gunnars

gård på Helgeland i det nordlige Norge.)





FØRSTE AKT.

(En hoj strand, der i baggrunden lober brat ned til soen. Til venstre

et nøst, til hojre tjelde og barskov. Masterne nf to hærskibe ses nede i

viken; langt ude til hojre skær og hoje holmer; soen er i stærkt opror,

det er vinter med snelykke og storm.)

(SIGURD kommer op fra skibene; han er klædt i hvid kjortel med sølv-

belte, blå kappe, sokkebrog, lådne sko og stålhue, ved siden bærer han

et kort sakssværd. ORNULt viser sig straks efter oppe melleni tjeldene,

klædt i mork lammeskindskjortel, med brystplade og benskinner samt

lådne sko og uldeu brog, over skuldrene har han en brun vadmelskåbe

med hætten trukken over stålhuen så at ansigtet for en del skjules. Han
er hoj og kæmpeuiæssigt bygget, med langt hvidt skæg, gammel og lidt

bøjet; væbnet er han med rundt skjold, sværd og spyd.)

SIGURD

(træder farst ind, ser sig om, får oje på nostet, går raskt derhen og

prover at bryde døren op).

ØRNULF

(kommer tilsyne på fjeldet, studser ved at se sigurd, synes at genkende

ham, stiger ned og råber):

Vig marken, hærmand!

SIGURD

(vender sig om, lægger hånden på sværdet og svarer):

Det var første gang ifald jeg gjorde det!

ØRNULF.

Du skal og må! Jeg trænger nøstet til nattely
for mine stivfrosne mænd.
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SIGURD.

Og jeg for en mødig kvinde.

ØRNULF.

Mine mænd er mere værd end dine kvinder!

SIGURD.

Så må skoggangsmænd stå højt i pris på
Helgeland !

ØRNULF

(hæver spydet).

Dyrt skal du bøde for de ord !

SIGURD

(drager sit sværd).

Nu vil det gå dig ilde, gubbe!

(ØRNULF styrter ind på ham, sigurd forsvarer sig.)

(DAGNY og nogle af sigurds mænd kommer fra stranden; ornulfs seks

SØNNER fra fjeldene til højre.)

DAGNY
(der er lidt foran, klædt i rod kjorlel, blå kåbe og forværks hætte,

råber ned til skibene):

Op alle Sigurds mænd! Min husbond strides

med en fremmed!

ØRNULFS SØNNER.

Til hjælp for gubben!

(de stiger ned.)

SIGURD

(til sine mænd).

Bliv hvor I er; jeg magter ham vel alene!

ØRNULF

(til sonuerne).

Lad mig slås i fred! (farer ind på Sigurd.) Jeg vil

se dit blod!



v

Prazdnik v

vijach. Perevod N
iii.

Jurovskago."

Solhauge. Drama v 3-ch deist-

Mirovic. [TryktS. 81— 137 i T.

af „Sobranie socinenij Henrika Ibsena. Izdanie I.

S. Peterb. 1896. 8.]

G. Brandes: Henrik Ibsen (Kbh. 1898), S. 133
— 136, jfr. samme Forf.'s Indledning til „Ibsens samt-

liche Werke", II. S. XVI fg.; H. Jæger: Henrik

1888), S. 102-111; V. Vasenius:

diktning (Hfors 1879), S. 76-112;
Henrik Ibsen (Sthhii. 1882), S. 71— 86;
Ibsens Jugenddramen (Miinchen 1895),
Ad. von Hanstein: Ibsen als Idealist

S. 19— 22); E. Reich: Ibsens Dramen
S. 15—18; H. H. Boyesen:

of Ibsen (New Yorkthe Writings

Ibsen (Kbh.
Ibsens dram
V. Vasenius:

R. Woerner:
S. 44-51;
(Lpz. J897),

(Dresden u. Lpz. 1894),
A Commentary
1894), S. 26 fg.; A. Ehrhard: Ibsen et le Theatre

contemporain (Paris 1892), S. 38—40; Morgenbladet
1856, No. 76, 90 og 125 af Bjørnstjerne Bjørnson;
Die Presse [Wien] 6. Decbr. 1891 af Emil Granich-

staedten; Aftenposten 1897, No. 873 af T. Blanc.

En Parodi paa Stykket er den norske Studenter-

komedie „ Gildet paa Mærrahaug" [af Olaf Skavlan]
1857, 2. Udg. 1876.

Bergens Theater 2. Jan. 1856 (Musik af F. G.

Schediwy); Kristiania Theater 13. Marts 1856 (Musik
af Paolo Sperati) og i ny
1897 (Musik af Lange-MuUer) ;

holm 4. Novbr
1861 (Musik
Novbr. 1886; Burgtheater
Deutsches Theater

Indstudering

Kgl.

6. Decbr.

Teatern i Stock-

1857; Casinotheatret i Kbh. 6. Decbr.

af Glaser); Dagmartheatret i Kbh. 2.

i V^ien 22. Novbr. 1891;
Munchen i April 1897.

Kommen-
tarer.

Opførelser.

Fru Ing-er til Østråt blev skrevet i Bergen
om Vinteren 1854 og opført første Gang paa Theatret

der den 2. Januar 1855. Forøvrifft blev det fore-Forøvrigt

løbig liggende i Manuskript, indtil Digteren i Besvyn-
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deisen af 1857 sendte det ind til sin Ven P. Botten-

Hansen, som foreslog Ibsen at lade det, mod et

Honorar af 200 Kroner, trykke i det af ham re-

digerede „Illustreret Nyhedsblad'" , hvor det ogsaa
blev trykt i Nummerne for 31. Maj, 14. Juni, 5. Juli,

26. Juli og 23. August. Bladets Ejer, Bogtrykker
H. J. Jensen, som ved Ibsens Bosættelse i Kristiania

om Sommeren 1857, ,,til enhver Tid, naar Betaling
skulde ske [af det oniforenede Honorar], viste sig

ude af Stand til at opfylde sine Forpligtelser," saa

at Forf. maatte lade sig nøje med lidt over det halve

af Honoraret, havde af Satsen i „I11. Nyhedsbl."
ladet tåge nogle hundrede Særtryk til Salg for sin

Regning i Boghandelen, og i denne Form udkom i

i Septbr. 1857, i samme Maaned som Bjørnstjerne

Bjørnsons „Synnøve Solbakken",

Udgaver. ^XM Silver ttl Øftctaab. .^^iftorift 2)rama i fem
mtn flf C)cur. 30jcn. ^^rn. 1857, 8. 148 S.

Fru Inger til Østråt. Skuespil i fem hand-

linger af Henrik Ibsen. Anden gennemséte og
rettede udgave. Kbh. 1874. 8. 181 S.

Fru Inger til Østråt. Skuespil i fem hand-

linger. Tredje udgave. Kbh. 1891. 8. 183 S.

Over- Die Herrin von Oestrot. Historisches Schau-
sættelser.

spiel in 5 Aufzugen. Unter Mitvirkung von Emma
Klingenfeld veranstaltete deutsche Original-Ausgabe
der „Frau Ingerd til Oestrot". Miinchen 1877. 8.

171 S. [I revideret Skikkelse nu ogsaa trykt S. 35^—
143 i Bd. II. af „Henrik Ibsens Såmtliche V^^erke

in deutscher Sprache". Berlin 1898. 8.]

Frau Inger auf Ostrot. Schauspiel in fiinf

Aufzugen. Deutsch von M. Borch. Lpz. [1891.]
8. 99 S. (0. m. T.: Reclams Univ.-Bibl. No. 2856.)

Lady Inger of Ostråt. Drama in five Acts.

Translated by Charles Archer. [Trykt S. 1— 124 i

Vol. III. af „Ibsen's Prose Dramas". Authorized
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English Edition. ed. by William Archer. London

1.S90. 8.]

Inger iz Ostrota. Drama v 5-ti déistvijacli.

Perevod N. Mirovic. [Trykt S. 139-252 i T. III.

af .,Sobranie socinenij Henrika Ibsena. Iz-

danie I. Jurovskago." S. Peterb. 1896. 8.]

G. Brandes: Henrik Ibsen (Kbh. 1898), S. 44— 47 Kommen-

og 136— 142, jfr.
samme FortVs Indledning til „Il)sens

tarer,

sflmtliche Werkc in dentsclier Sprache" II. S. XII fg.:

H. Jæger: Henrik Ibsen (Kbh. 1888), S. 90-102:

H. Jæger: Henrik Ibsen og hans værker (Kra. 1892).

S. 23— 31: A. Schack: Udviklingsgangen i H. I.'s Digt-

nini; (Kbh. 1897), S. 10 fg.; V. Vasenius: Ibsens dram.

diktning (Hfors 1879), S. 112— 130; V. Vasenius:

Henrik Ibsen (Sthlm. 1882), S. 46— 70; R. W^oerner:

Ibsens Jugenddramen (Munchen 1895), S. 38— 44;

L. Passarge: Henrik Ibsen (Lpz. 1893), S. 48— 51:

Ad. von Hanstein: Ibsen als Idealist (Lpz. 1897).

S. 14-19; E. Reich: Ibsens Dramen (Dresden ii. /

Lpz. 1894), S. 13—15; H. H. Boyesen: A Commen-

tary on the Writings of Ibsen (New York 1894).

.'^. 23— 25; A. Ehrhard: Ibsen et le Theatre contem-

porain (Paris 1892), S. 34-38.

Bergens Theater 2. Januar 1855; Theatret i Opførelser.

Trondhjem 1857; Det norske Theater i Kristiania

11. April 1859; Kristiania Theater (hvor Stykket

blev forkastet, da det indleveredes 1857) 20. Marts

1S75: Kgl. dram. Teatern i Stockholm 27. Oktbr.

LS77: Helsin{?fors svenske Theater 1880; Dagmar-'G

theatret i Kjøbenhavn 22. Novbr. 1895; National-

theatret i Berlin 13. Decbr. 1878; Volkstheater i

Berlin i Novbr. 1888.





SIGUED.

Se først dit eget!

(sårer ham i armen, så at spydet fakler.)

ØRNULF.

Godt var det hugget, hærmand!

Snygt du sværdet svinger,
hvast du véd at ramme;

Sigurd selv, hin stærke,

står for dig tilskamme !

SIGURD

(smilende).

Så er skammen ham til hæder!

ØRNULFS SONNER

(med et udråb af forundring).

Sigurd selv! Sigurd hin stærke!

ØRNULF.

Men hvassere ramte du den nat, du rante

Dagny, min datter!

(kaster hætten tilbage.)

SIGURD Og HANS MÆND.

Ørnulf fra Fjordene! .

DAGNY

Iglad, men dog med et udtryk af uro).

Min fader og mine brødre!

SIGURD.

Stil dig bag ved mig.

ØRNULF.

Det gøreS ikke behov. (nærmer sig til Sigurd.) .Jeg

drog kendsel på dig så såre du kom mig for øje,

derfor ypped jeg strid; prøve vilde jeg om rygtet
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sagde sandt, når det nævnte dig som den djærveste
idrætsmand i Norge. Nå, fred og forlig være mel-

lem os!

SIGURD.

Bedst, ifald det så kunde føje sig.

ØRNULF.

Der er min hånd. Du er en ypperlig kæmpe;
så ramme hug har ingen før skiftet med gamle Ørnulf.

SIGURD

(ryster hans fremrakte hånd).

Lad det være de sidste sværdhug, der skiftes

mellem os to. Og hermed hyder jeg dig selvdømme

i den sag, der er os imellem; er du villig til at

vælge de vilkår?

ØRNULF.

Det er jeg, og ret nu skal tvisten jævnes. itii de

ovrige.) Så gøres da vitterligt for alle, hvad sagen

gælder. For fem vintre siden lå Sigurd og Gunnar
herse som vikinger på Island og havde fredland der

den vinter tæt under min gård. Da rante Gunnar
med vold og sned min fosterdatter, Hjørdis; men du,

Sigurd, tog Dagny, mit eget harn, og sejlede bort

med hende. For dette ran dømmes du til at bøde

tre hundrede i sølv, og skal med det din ufreds-

gerning være sonet.

SIGURD.

Billige kår tykkes mig at være, hvad du der

byder; de tre hundrede skal jeg udrede og lægger
til en bræmmet silkekåbe; det er en kongegave fra

Ædhelstan i England og så god, som nogen mand
har båret den på Island.



DAGNY.

Ret så, min bolde husbond; og tak, du, min
fader; nu først er jeg frejdig tilsinds!

(Iiun trykker faderens og brødrenes hænder og taler sagte med diiii.)

ØRNULF.

Så stå da forliget ved magt mellem os. og skal

Dagny efter denne tid være fuldt så hæderlig at

agte, som var hun dig lovligt fæstet med sine fræn-

ders minde.

SIGURD.

Og på mig kan du nu lide, som på din egen æt!

ØRNULF.

Det tænker jeg forvisst jeg kan, og vil på stand

friste, hvor god du er mig.

SIGURD.

Rede skal du finde mig; sig frem, — hvad
kræver du?

ØRNULF.

Din hjælp i råd og dåd. Jeg har stævnet hid

til Helgeland for at soge Gunnar herse og kræve
ransboder for Hjørdis.

SIGURD

(overrasket).

Gunnar!

DAGNY

(Ugeså).

Og Hjørdis,
— hvor er de at fmde?

ØRNULF.

Hjemme på Gunnars gård, tænker jeg.

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. II. 2
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SIGURD.

Og den ligger
— ?

ØRNULF.

Ikke mange pileskud borte; har du ikke vidst det?

SIGURD

(med undertrykt bevægelsel.

Tilvisse, nej! Sparsomt har jeg spurgt fra

Gunnar siden vi sidst sejled fra Island sammen.
Vidt foer jeg i viking og tjente mange konger uden-

lands, medens Gunnar sad hjemme. Hid under land

kom jeg i dag i lysingen, fordreven af uvejret; at

Gunnar havde sin fædrenegård her nordpå var mig
nok vitterligt, men —

DAGNY
(til ØRiNULf).

Og i det æi'end foer du hjemmefra?

ØRNULF.

Så er det. (til sigubu.) At vi to modtes har været

et værk af de vældige deroppe; de vilde det så.

Havde jeg tænkt på at søge dig, så vidste jeg lidet

hvor du var at finde.

SIGURD

(tankefuld).

Vel sandt, vel sandt! — Men nu den sag med
Gunnar, — sig mig, Ørnulf, tænker du at drive den

stærkt, af al formue, både med godt og ondt?

ØRNULF.

Det må jeg gøre. Hør til, Sigurd, Iwad jeg vil

sige dig. Isommer red jeg tilthings og der var mange
hæderlige mænd tilstede. Da thingdagene var tilende,

sad jeg i boden og dråk sammen med mine herreds-
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mænd, og så kom kvinderanet på tale; hånlige ord

måtte jeg høre, fordi jeg lod den tort sidde uhævnet

på mig så lang en tid. Da blev jeg vred, svor at

fare til Norge, soge Gunnar og kræve bod eller hævn
for ranet og aldrig fare hjem til Island igen, før jeg
havde vidst at fremme min sag.

SIGURD.

Ja, ja! står det så, da skønner jeg nok at sagen
må drives stærkt ifald det trænges om.

ØRNULF.

Det må den; men ubiHig skal jeg ikke være,

og Gunnar er mig nævnt som en hæderlig mand.
Glad er jeg også at jeg foer i denne færd; tiden

faldt mig lang på Island tilslut; derude på de blå

vande var jeg bleven gammel og grå, det bares mig
for som jeg måtte ud på dem engang til førend

jeg
—

; nå ja,
—

Bergthora, min gode hustru, var jo
død for længe siden, mine ældste sønner foer hver
sommer i viking, og da nu Thorolf vokste til —

DAGNY

(glad).

Thorolf er med? Hvor er han?

ØRNULF.

Ude på skibet. (peger mod baggrunden til højre) Der
skal du se en gut; stor og stærk og fager er han
bleven siden du sad hjemme. Det vil blive en

ypperlig idrætsmand, Sigurd; han vil komme til at

ligne dig.

DAGNY

(smilende).

Det er nu som før, skønner jeg; stedse stod

Thorolf dit hjerte nærmest.
9*
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ØRNULF.

Han er den yngste og sin moder lig, deraf

kommer det.

SIGURD.

Men sig mig nu, — dit ærend hos Gunnar

herse, — tænker du alt idag
— ?

ØRNULF.

Heller idag end imorgen. Med rimelige høder

skal jeg være fornojet; vægrer Gunnar sig ved sligt

forlig, så får han friste de kår, som følger på.

(KÅRE BONDE kommer ilsomt ind fra hojre; han er klædl i gra vadmels-

kofte og sid filthat; i hånden holder han en afbrudt gerdestav.)

KÅRE.

Godt mode, hærmænd!

ØRNULF.

Hærmænds møde skattes sjelden godt.

KÅRE.

Er I hæderlige mænd, så tilsiger I mig fred

iblandt jer; Gunnar herses husfolk står mig efter

livet!

ØRNULF.

Gunnar herse!

SIGURD.

Så har du øvet ondt imod ham !

KÅRE.

Min ret har jeg øvet. Vi holdt udgangskvæg
sammen pa en holme tæt under land; Gunnars folk

tog mine bedste okser hort, og en af mændene
skældte mig for en træl; så bar jeg våben på ham

og fældte ham.
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ØRNULF.

Det var lovlig gerning.

KÅRE.

Men nu imorges kom hans karle mod mig med
ufred; lykken var mig god, så jeg blev varslet itide

og slåp bort; dog, stakket frist kan jeg vente, for

mine avindsmænd leder om mig.

SIGURD.

Lidet kan jeg tro dig, bonde! I fordums tid

kendte jeg Gunnar så godt som mig selv, og det

véd jeg: aldrig øved han uskel mod fredelig mand.

KÅRE.

Gunnar har ingen del i al den ufærd, han er

sønderpå landet; nej, det er Hjordis, hans hustru —

DAGNY.

Hjørdis !

ØRNULF

(muiiilende).

Ja, ja, det kunde hgne hende!

KÅRE.

Gunnar bod jeg bod for trællen, og den var

han villig til at tåge, men sa kom Hjordis til, ægged
sin husbond med mange hånlige ord og hindred for-

liget; siden drog Gunnar sorpa, og imorges
—

SIGURD

(ser ud til venstre;.

Der kommer vejfarende mænd nordefter, er det

ikke — ?

KÅRE.

Det er Gunnar herse selv!
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ØRNULF.

Vær (lu trøstig, jeg lænker nok. jeg skal få jer

forligte.

(GUNNAR HERSE, med NOGLE MÆND, kommer fra venstre Han er klædt

husdragt, brun kjortel, sokkebrog, blå kappe og bred hat: af våben har

han kun en liden håndøkse.)

GUNNAR

(standser forundret og uviss ved synet af de forsamlede).

Ørnulf fra Fjordene! Ja forsandt — !

ØRNULF.

Der ser du ret nok.

GUNNAR
(træder nærmere).

Nu da, hil og sæl på min grund. ifald du kom-
mer med fred.

ØRNULF.

Vil du som jeg, så skal ingen ufred øves.

SIGURD

(nærmer sig).

Vel mødt, Gunnar!

GUNNAR

(glad).

Sigurd
— fosterbroder! (ryster hans hånd.) Ja, er

du med, da véd jeg visst, at Ørnulf kommer med
fred. (til ORNULF.) Ræk mig hånden, gubbe! Hvad
ærend du har her nordpå er ikke svært at skønne;
det gælder Hjørdis, din fosterdatter.

ØRNULF.

Som du siger; stor tort voldtes mig, da du

foer med hende fra Island uden at søge mit minde.
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GUNNAR,

Du kommer med ret og skei: har svenden flængt,
så får manden flikke. Længe har jeg ventet dig.

Ørnulf, for den sags skyld, og kan boder gøre det.

så skal vi snart forliges.

SIGURD.

Det mener jeg med. Ørnulf vil være rimelig.

GUNNAR

(med varme).

Det må du, gubbe; skulde du værdsætte hende
som det bor sig, da vilde ikke alt mit gods forslå!

ØRNULF.

Jeg skal rette mig efter lov og vedtægt, det

kan du lide på. Men nu en anden sag; (peger pA kare.)

ser du den mand der?

GUNNAR.

Kåre bonde! (til ornulf.) Du véd da, der er ufred

mellem os?

ØRNULF.

Dine mænd har ranet hans kvæg, og for ran

bør hodes.

GUNNAR.

For drah ligeså; han har dræbt min træl.

KÅRE.

Fordi han håned mig.

GUNNAR.

Jeg har sagt mig rede til forlig.

KÅRE.

Men det havde ikke Hjørdis sind til, og imorges,
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mens du var borte, faldt hun over mig og står mig
nu efter livet.

GUNNAR

(opbragt).

Er det sandt du siger ; har hun — '?

KÅRE.

Hvert ord er sandt.

ØRNULF.

Derfor bad bonden om min bistand, og den skal

være ham sikret.

GUNNAR

(efter et ojebliks betæiikning).

Hæderhgt har du handlet mod mig, Ørnulf; det
er derfor billigt, at jeg føjer mig efter din

vilje. Hør
mig, Kåre bonde, jeg er villig til at lade trællens
drab og al den ulempe, der er voldt dig, gå op mod
hinanden.

KÅRE

(rækker gunnar hånden).

Det er gode kår; dem tager jeg imod.

ØRNULF.

Og fred skal han have for dig og dine?

GUNNAR.

Fred hjemme og hvorhelst han ellers færdes.

SIGURD

(peger ud til højre).

Se der!

GUNNAR

(misfornøjet).

Det er Hjørdis!
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ØRNULF.

Med væbnede karle!

KÅRE.

Hun søger mig!

(HJORiiis med en flok huskable. Hun er sortklædt, i kjoite], kåbe og
hætte; karlene er væbnede med sværd og økser, selv' bærer hun et let

spyd i litlndeu).

HJØRDIS

(sl;indser ved indgangen).

Mandstærke modes vi her, som det lader!

DAGNY

(iler hende imøde).

Hil og sæl, Hjordis!

H.JØRDIS

(koldt).

Tak. Jeg har alt spurgt, at du ikke var langt
borte.

(træder nærmere, idet hun kaster et skarpt blik over de forsamlede.)

Gunnar og
— Kåre, min avindsmand, — Ørnulf

og hans sønner, og
—

(idet hun får oje på siguru, farer hun næsten umærkeligt sammen, tier

lidt, men fatter sig og siger:)

Nu, mange ser jeg her, som jeg drager kendsel

på,
— men ikke véd jeg, hvem der er mig bedst

sindet.

ØRNULF.

Vel nok sindet er vi dig alle.

HJØRDIS.

Hvis så er, da vil du ikke nægte at give Kåre
i min husbonds vold.
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ØRNULF.

Det gøres ikke behov.

GUNNAR.

Der er nu fred og forlig mellem os.

HJØRDIS

(med undertrykt sjjot).

Forlig? Nu ja, jeg véd du er en klog mand,
Gunnar! Kåre har truffet mandstærke venner, og-

så skønner jeg nok det tyktes dig tryggest
— b

GUNNAR.

Det nytter Hdet at ægge mig med hånord! (med

vægt.) Kåre har fred for os!

HJØRDIS

(tvinger sig).

Godt og vel; har du tilsagt ham fred, så må
løftet holdes.

GUNNAR
(stærkt, men dog uden lieftighedl.

Det må det og det skal det!

ØRNULF

(til HJORDIS).

Og der blev så halvvejs sluttet et forlig til, før

du kom.

HJØRDIS

(skarpt).

Mellem dig og Gunnar?

ØRNULF

(nikker).

Det gjaldt dig.
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HJØRDIS.

Vel kan jeg vide hvad det gjaldt; men det siger

jeg dig, min fosterfader, aldrig skal det spørges, at

Gunnar herse lod sig skræmme, fordi du kom med

våbenfolk til landet; var du kommen som enlig, vej-

farende mand i vor stue, så kunde tvisten lettere

jevnes.

GUNNAR.

Ørnulf og hans sønner kommer med fred.

HJØRDIS.

Kan så være, men på andet sæt vil det lyde i

folkemunde, og du selv, Gunnar, stoled nok ikke så

stærkt på freden igår, da du skikked Egil, vor søn,

sørpå såsnart det spurgtes at Ørnulf lå i fjorden

med hærskib.

SIGURD

(til Gunnar).

Du har skikket din søn sørpå?

HJØRDIS.

Ja, for at han kunde være tiyg, ifald Ørnulf

faldt over os!

ØRNULF.

Ikke skulde du spotte med det, Hjørdis; hvad

Gunnar har gjort turde være klog mands gerning,

såfremt du hindrer forliget.

HJØRDIS.

Lykken råder for livet. Lad times hvad der

vil; men heller vil jeg falde, end frelse livet ved

fejgt forlig.

DAGNY.

Sigurd giver bod og vil ikke kaldes ringere

mand for det.
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HJØRDIS.

Sigurd må selv vide bedst, hvad hans hæder
kan tåle.

SIGURD.

Om det skal jeg aldrig trænge til at mindes.

HJØRDIS.

Sigurd er en navnkundig drabsmand, men djærvere
dåd øved Gunnar, da han dræbte hvidbjørnen uden-

for mit bur.

GUNNAR
(med et forlegent blik på siguru).

Ja ja, lad det så være!

ØRNULF.

Vel sandt, det er den djærveste dåd, nogen
mand har øvet på Island, og derfor —

SIGURD.

Nu ja, lettere kan Gunnar da lempe sig uden
at kaldes ræd.

HJØRDIS.

Skal bod gives, så skal og bod kræves. Gunnar,
du drages til minde, hvad du engang har lovet!

GUNNAR.

Ilde betænkt var det løfte; kræver du at det

skal holdes?

HJØRDIS.

Holdes skal det, ifald vi to skal leve under tag
sammen efter denne dag. Så vid da, Ørnulf, skal

bod gives for din fosterdatters ran, så skal du også
bøde, fordi du dræbte Jøkul, min fader, og tog alt

hans gods og eje!
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ØRNULF.

Jøkul faldt i ærlig holmgang; værre tort gjorde

dine frænder mig, da de skikked dig ukendt til Is-

land og fik mig til at knæsætte dig.

HJØRDIS.

Hæder og ingen tort havde du af at fostre

Jokuls datter.

ØRNULF.

Idel ufred har jeg havt deraf, det véd jeg.

HJØRDIS.

Værre ufred tør times dig nu, ifald —

ØRNULF.

Ikke kom jeg hid for at kives med kvinder! —
Gunnar, hør nu mit sidste ord; er du villig til at

hode for kvinderanet?

HJØRDIS

(til GUNNAR |.

Kom det ihu, som du har lovet!

GUNNAR

(til obnulk).

Du hører, jeg har gjort et løfte og det må jeg
—

ØRNULF

(forbitret).

Nok, nok! Aldrig skal det siges mig på, at jeg

gav bod for ærligt drab!

HJØRDIS

(med kraft).

Så trodser vi dig og dine!
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ØRNULF

(med stigende vrede).

Og hvem har her ret til at kræve bod for Jøkul?
Hvor findes hans frænder? Ingen af dem er ihve!

Hvo er hans lovhge eftermålsmand?

HJØRDIS.

Det er Gunnar på mine vegne!

ØRNULF.

Gunnar! Ja, var du fæstet til ham med din

fosterfaders samtykke, eller havde han bødet for

ranet, så var han lovlig eftermålsmand, men —

DAGNY

(angst og bonligt).

Fader, fader!

SIGURD

(hurtlgt).

Tal ikke ud!

ØRNULF

(med hævet stemme).

Jo, højt skal det siges! Hærtagen kvinde har

ingen lovlig husbond!

GUNNAR

(med heftighed).

Ørnulf!

HJØRDIS

(i vildf udbiud).

Forhånet! beskæmmet! (med dintnde stemme. i Det
— det skal du komme til at angre!

ØRNULF

(vedblivende).

Hærtagen kvinde er kun at agte som frilleviv
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efter loven! Vil du vinde hæderligere kår, så må
du -

HJØRDIS

(tvinger sig).

Nej, Ørnulf, bedre véd jeg, hvad der skikker sig.

Er jeg kun at agte for Gunnars frille,
—

godt og

vel, så må han hædre sig med dåd, — hædre sig

så højt med dåd, at mine kår ingen skam volder

mig! Og vogt dig nu, Ørnulf; her skilles vore veje,

men våben skal jeg lade bære på dig og dine så

tidt det så kan føje sig, utryg skal du være både på
liv og lemmer, og det skal hver og en som — (med

et hvast biik til KARE.) Kåre boude! Nu ja, Ørnulf tog

sig af din sag, og der er fred mellem os, men ikke

vil jeg råde dig til at komme hjem med det første;

den dræhte har mange hævnere, og let kunde det

hænde sig at — ja, nu har jeg varet dig for faren,

bær så hvad der følger på. Kom, Gunnar, ruste os

må vi nu. En berømmelig dåd har du øvet på Is-

land, men storre dåd må her øves, ifald ikke din —
din frille skal skamme sig over dig og over sig selv!

GUNNAR.

Vær sindig, Hjørdis; usømmehgt er det at te

sig så!

DAGNY

(bedende).

Bliv, fostersøster,
— bliv; jeg vil tale min fader

tilrette!

H.TØRDIS

(Ilden at hore på hende).

Hjemad, hjemad! Aldrig blev det mig spået,

at jeg skulde friste livet som en ussel frilleviv; men

skal jeg bære dette liv og denne skændsel, bære det

en eneste dag længere, så må min husbond øve
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noget
—

noget, som gør ham navnkundigere end
alle andre mænd!

(går ud til hojre.)

GUNNAR

(dæmpetl. J

Sigurd, ét må du love; vi tales ved, før du farer
'

fra landet.

(går med sine niænd til hojre.)

(Uvejret er under det foregående ophort; middagssolen ses som en rod

skive dybt nede ved havranden.)

ØRNULF

(truende).

Dyr skal den færd blive dig, fosterdatter!

DAGNY.

Fader, fader! Du har da ikke ondt isinde!

ØRNULF.

Slip mig du! Nu, Sigurd, nu vil der mere end
hoder til mellem mig og Gunnar!

SIGURD.

Hvad agter du at gøre?

ØRNULF.

Det véd jeg ikke; men langvejs skal det spørges,
at Ørnulf fra Fjordene har gæstet Gunnar herse!

SIGURD

(med rolig fasthed).

Kan hænde; men det siger jeg dig, Ørnulf, bære
våben på ham skal du aldrig, sålænge jeg er ilive!

ØRNULF.

Ikke det! Om jeg nu så vil det!
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SIGURD.

Ej skal det ske, — end ikke om du sa vil det.

ØRNULF Æ
(heftigt). V ^

Godt; hold du sammeij,*1iied mifte uvenner, jeg

drister mig endda til at dH "^^d jer ane!

Hør mig vel, QvmiM; den dag skal du ikke leve.

da vi to strides sjimmen; hæderligt forlig er der

er mig kærere ead våben og

jeg glemme, at du er hendes

da vi to strides sJi

mellem os, Dagnw <

guid, og aldrig ^Kal
nærmeste frænci

ØRNULF.

Det ventecKjeg af dig, djærve Sigurd!

*^(fc SIGURD. »

Men Gunnar ei-^min fosterbroder; fred og ven-

skab har vi svoret hinaJ^^n. Både i/strid og i fred-

somme kår har vi fristet l^Wte*i tilhobe, og har» er

mig kærest af alle mænd; hærfærd huer han ikke.

så bold han end er; — nu godt, mig kender I alle.

om mig véd I, at jeg ikke ræddes for ufred; men
her står jeg frem, Ørnulf, og beder om forlig for

Gunnar. Gør mig til vilje i denne sag!

ØRNULF.

Det kan jeg ikke; jeg måtte jo gå til spot for

alle kæmper, ifald jeg foer tomhændet til Island!

SIGURD.

Tomhændet skal du ikke fare. Her i viken

hgger mine to langskibe med alt det gods. jeg har

vundet i viking; der findes mange kostelige konge-

gaver, kister med gode våben og andet ypperligt

HEXRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. II. 3
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løsøre; tag du det ene skib, vælg det du tykkes
bedst om, det skal være dit med alt hvad som findes

ombord, — lad det være bod for Hjørdis og lad

Gunnar fare med^||ed.

/ 'N^BNULF.

Brave Sigurd, det ^^du gøre for Gunnar!

I
sigurI

For en
,; fuldtro ven kan ^gen mand gøre for-

meget.

Give
d^t

halve gods og

|;
SIGURD

^ (indstændigt).

Tag met hele, begge mine skJPbe, alt hvad der

er mit, og lad mig fare med diartil Island som den

fattigste maVid i dit følge; Iwma jeg giver, kan jeg
vinde ind igeJ^^ men øve^ta hærværk mod Gunnar,

så bliver jeg alSr^. jgålla mere. Nu, Ørnulf, hvad

svarer du?

ØRNULF

(betenker sig).

To gode langskibe, våben og løsøre,
— af gods

får ingen mand for meget, men —
, (heftigt) nej, nej.—

Hjørdis har truet mig; jeg vil ikke! Uhæderligt
var det, om jeg tog din ejendom!

SIGURD.

Men hør dog først —

ØRNULF.

Nej, siger jeg! Selv må jeg fremme min ret:

lad så lykken råde.
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KARE

(træder nærmere).

Vennesæle råd er det Sigurd giver, men vil du

fremme din ret efter bedste
e^^jÉ,

så kan jeg råde

bedre. Regn aldrig på bødef,. lå la^nge Hjørdis har

noget at sige; men hævn.'^an du få, ifald du vil

lyde mig.

"^NULF.

Hævn? Hvad raffer du da til? i

Til ondt.

Hør ikke

SIGURD.

ser jeg nok!

DAGNY

(til orkdlf).

ham !

KARE.

Hjørdis har ""Ikgt mig fredløs, med/ list vil hun

stå mig efter livetlSlpver du at værne mig siden,

så vil jeg inat gå til G^n^rs gård ogf^rænde folkene

inde. Er det efter dit sine
~

Niding!

SIGURD.

Efter mit sind?

mere efter mit sind?

ØRNULF

(roligt).

Véd du. Kåre, hvad der er

(tordnende) At hugge næse Og

øren af dig, du usle træl! Lidet kender du gamle

Ørnulf, ifald du mener, at han vil være halvt om

slig skændselsgerning!

KÅRE

(der er vegen tilbagel.

Falder ikke du over Gunnar, så falder han

over dig!
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ØRNULF.

Det har jeg næver og våben til at hindre.

SIGURD

(til kare)

Og nu. l)ort fra osl Hæderlige mænd har skam
af dit samkvem ! %

KÅRR^
(ved iiJgaii;^i).

Ja ja, jeg får da værge mig selv så godt jeg
kan: men det siger jeg: angre v>I I. om I farer frem

med lempe; jeg kender Hjørdis, -^og skal vel vide

at ramme hende! ^^
(går ned til soen.) »'

i DAGNY. ?

Han jrønser på hævn. Sigurd/ (det må hindres!" fr
ØRNULF .*

^ (fortrædeli^:

A, lad hahii. gøre hvad'ham lyster; hun er ikke

bedre værd! ^""^mtt^^

DAGNY.

Det mener du ikke; kom ihu, du har dog fostret

hende.

ØRNULF.

Usalig var den time jeg tog hende under mit

tag; det begynder at gå som Jøkul sagde.

SIGURD.

Jøkul?

ØRNULF.

Jøkul, hendes fader. Da jeg gav ham bane-

hugget, faldt han flad ned på græsvolden, så på mig

og kvad:
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Jøkuls æt skal Jokuls bane

volde ve paa alle veje;

hvo der ejer Jokuls skatte

skal ej glædes ved sit eje!

Da han så havde kvædet, taug han stille en

stund og lo, og derpå døde han.

SIGURD.

Det skal du lidet agte.

ØRNULF.

Ja ja, hvem véd ! Der går et sikkert sagn om at

Jøkul engang gav sine børn et ulvehjerte at æde, så

at de blev gramme i hu; Hjørdis har forvisst fået

sin del, det kendes på hende (standsei- ved atsend tii hojie.)

Gunnar! — Skal vi to stedes til møde igen!

GUNNAR

(kommeri.

Ja, Ørnulf, du får tænke om mig hvad du vil;

men jeg kan ikke skilles fra dig som din uven.

ØRNULF.

Hvad er din agt?

GUNNAR.

At række dig hånden til fred, før du rejser. Hør

mig alle; følg mig hjem og hhv som gæster hos mig

sålænge det lyster eder. På soverum og gildekost

skorter det ikke, og om vor tvist skal hverken tales

idag eller imorgen.

SIGURD.

Men Hjørdis?

GUNNAR.

Føjer sig efter min vilje; hun skifted sind på

hjemvejen og mente som jeg, at vi nok kunde for-

liges, ifald I vilde gæste os.



30

DAGNY.

Ja, ja; så må det være!

SIGURD

(tvivlrådig).

Men jeg véd dog ikke om —

DAGNY.

Gunnar er din fosterbroder: forsandt, jeg måtte

kende dig ilde, ifald du vægrer dig.

GUNNAR

(til Sigurd).

Venskab har du vist mig hvorhelst vi færdedes;

du vil ikke dennegang være mig imod!

DAGNY'.

Og at fare fra landet, medens Hjørdis sidder

med had igen;
—

nej, nej. det må vi ikke!

GUNNAR.

Stor uret har jeg øvet mod Ørnulf; før det er

gjort godt igen, får jeg ikke fred for mig selv.

SIGURD

(heftigt).

Alt andet kan jeg gøre for dig, Gunnar, kun

ikke at blive her! (fatter sig.) Jeg er kong Ædhelstans

håndgangne mand, og jeg må til ham i England
endnu i vinter.

DAGNY.

Men det kan du jo lige godt!

GUNNAR.

Ingen véd hvad lod mænd kan møde; kan hænde,

Sigurd, at det er sidste gang vi træffes, og angre
vil du da, at du ikke var mig hjælpsom i det længste.
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DAGNY.

Og sent vil du se mig glad, hvis du sejler

bort idag.

SIGURD

(bestemt).

Vel, lad så være! Det skal ske som I ønsker,

endskønt, — dog, nu står det fast; der er min hånd:

i

jeg bliver her, og skal gæste dig og Hjørdis.

GUNNAR

(ryster hans hånd).

Tak, Sigurd, det vidste jeg vel. — Og du,

Ørnulf, du siger som han?

ØRNULF

(tvær).

Jeg skal tænke på det; bittert har Hjørdis
krænket mig;

—
idag vil jeg ikke svare.

GUNNAR.

Ja ja, gamle kæmpe, Sigurd og Dagny vil nok

vide at glatte din pande. Nu bereder jeg gildet; far

med fred sålænge, og vel mødt i min hal!

(går ud til hojre.)

SIGURD

(for sig selv).

Hjørdis har skiftet sind, sagde han! Da kender

han hende lidet; snarere må jeg tro, at hun pønser

på
—

(Jifbryder og vender sig til mændene.) Nu, følg ITlig alle

til skibene; gode gaver vil jeg vælge for Gunnar og
hans husfolk.

DAGNY.

Gaver af det bedste vi ejer. Og du, min fader,

—
ja du får ikke fred for mig, før du føjer dig.

(Hun går med skjuhu og mændene ned til såen i baggrunden.)
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ØRNULF.

Føjer mig? Ja, havde Gunnar ingen kvindfolk

i huset, så — ha, vidste jeg ret at ramme hende!
— Thorolf, kommer du hid!

THOROLF

(iler raskt er trådt iiid).

Som du ser! Er det sandt der spørges. har du
været til møde med Gunnar herse?

ØRNULF.

.Ta!

THOROLF.

Og har nu strid med ham?

ØRNULF.

Hm. i det mindste med Hjordis.

THOROLF.

Så vær trøstig; nu får du hævn !

ØRNULF.

Hævn? Hvem hævner mig?

THOROLF.

Hør kun; jeg stod på skihet, da kom en mand
løbende med en stav i hånden og råhte: „ Hører du
til Ørnulfs hærskib, så hils ham fra Kåre bonde og
sig, at nu tager jeg hævn for os begge." Derpå gik
han i en håd og roede bort, idet han sagde: „Tyve
fredløse mænd ligger i fjorden; med dem går jeg

sørpå, og inden kvældstid skal ikke Hjørdis have

nogen afkom at rose sig af."

ØRNULF.

Det sagde han! Ha, ha, nu skønner jeg; Gunnar
har skikket sin søn bort, Kåre ligger i ufred med
ham —
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THOROLF.

Og nu roer han efter og dræber gutten!

ØRNULF
(rask besluttet).

Afsted alle; det bytte vil vi strides om!

THOROLF.

Hvad har du isinde?

ØRNULF.

Lad mig om det; det skal blive mig, og ikke

Kåre. som tager hævn!

THOROLF.

Jeg går med dig!

ØRNULF.

Nej, du følger Sigurd og din søster til Gun-
nars gård.

THOROLF.

Sigurd? Er han her i landet?

ØRNULF.

Der ser du hans hærskibe; vi er forligte;
—

du følger ham.

THOROLF.

Til dine uvenner?

ØRNULF.

Gå du kun til gildet. Nu skal Hjørdis lære

gamle Ørnulf at kende! Men hør, Thorolf, for ingen
nævner du det, jeg nu har isinde; hører du, for ingen!

THOROLF.

Det lover jeg.
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ØRNULF

(tager hans hånd og ser kærh'gt på ham).

Farvel da, min vakkre gut; te dig høvisk i gilde-
huset, så jeg har hæder af dig. Unødig tale skal

du ikke føre; men det du mæler, skal være hvast

som en sværdsæg. Vær vennesæl sålænge godt vises

dig; men ægges du, da skal du ikke tie dertil. Drik

ikke mere end du kan bære; men vis heller ikke

hornet fra dig, når det bydes med made, på det at

du ikke skal holdes for en kvindekarl.

THOROLF.

Nej, vær du tryg!

ØRNULF.

Så, gå nu til gildet i Gunnars gård. Jeg kom-
mer Også til gilde, og det på den vis. som mindst
ventes, (muntert til de andre.) Afsted, ulvunger; slib jeres

tænder, — nu skal I få blod at drikke!

(Han går med de ældre sønner til højre i baggrunden.)

(siGunn og DAGNY kommer i prægtige gildeklæder fra stranden, fulgte af

to mænd, der bærer en kiste; mændene går straks tilbage igen.)

THOROLF

(ser efter faderen).

Nu farer de alle ud for at slåes, og jeg må
ikke gå med; det er tungt at være den yngste i

ætten. —
Dagny, hil og sæl dig, søster min!

DAGNY.

Thorolf! Alle gode vætter, — du er jo bleven

voksen!

THOROLF.

Nu ja, i fem år skulde jeg vel mene —
DAGNY.

Ja ja, du siger sandt.
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SIGURD

(rækker ham hånden).

I dig får Ørnulf en rask svend, hvis jeg ikke

fejler.

THOROLF.

Vilde han hare prøve mig, så —

DAGNY

(smilende).

Men han sparer dig mere, end du har sind til;

jeg mindes nok, han har dig fast altfor kær.

SIGURD.

Hvor gik han hen? '

THOROLF.

Ned til skibet; — afsted nu, han kommer siden!

SIGURD.

Jeg venter på mine mænd, de bringer varer op

Og fæster skibene.

THOROLF.

Der må jeg hjælpe til!

(går ned til søen.)

SIGURD

(efter en kort betænkning).

Dagny, min hustru, nu er vi i enrum; jeg har

ting at sige dig, som ikke længer må dølges.

DAGNY

(forundret).

Hvad mener du?

SIGURD.

Farlig tør den blive, denne færd til Gunnars

gård.
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DAGNY.

Farlig? Tænker du at Gunnar — ?

SIGURD.

Gunnar er bold og brav; nej nej,
— men bedre

var det, ifald jeg havde faret herfra uden at gæste ham.

DAGNY.

Du gør mig ræd! Sigurd, hvad er det!

SIGURD.

Svar mig først på ét. Den guldring, som jeg

engang gav dig, hvor har du den?

DAGNY

(viser den frem).

Her om armen; du bød mig bære den.

SIGURD.

Kast den på havets bund, så dybt at den aldrig
tindes; thi den kan blive mange mænds bane!

DAGNY,

Ringen!

SIGURD

(dæmpet).

Den kvæld, da kvinderanet gik for sig hos din

fader, — du mindes vel —
DAGNY.

Om jeg mindes! '

SIGURD.

Det er om det jeg vil tale.

DAGNY

(spændt).

Hvad er det; sig frem!
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SIGURD.

Du véd, der havde været gilde; tidligt gik du

til sovestuen; men Hjørdis blev siddende ved drikke-

bordet mellem mændene. Flittigt gik hornet rundt,

og allehånde stærke løfter blev svorne. Jeg svor at

føre en fager mø fra Island, når jeg rejste; Gunnar

svor det samme som jeg og gav drikken til Hjørdis.

Da tog hun ved hornet, stod op og gjorde det lotte,

at ingen kæmpe skulde eje hende til viv, undtagen
den, som gik til hendes bur, dræbte hvidbjørnen,

som der stod bunden ved doren, og bar hende bort

på sine arme.

DAGNY.

Ja ja. det véd jeg!

SIGURD.

Men alle mente de, at det var ugørligt; th,i

bjørnen var det vildeste udyr; ingen uden Hjørdis
kunde komme den nær, og den havde tyve mænds

styrke.

DAGNY.

Men Gunnar fældte den dog, og blev navn-

kundig over alle lande for den dåd.

SIGURD

(dæmpet).

Det blev han, — men —jeg øved dåden !

DAGNY

(med et iidråb).

Du!

SIGURD.

Da mændene gik fra gildestuen, bad Gunnar

mig følge med til enetale i soverummet. Da sagde
han: „Hjørdis er mig kærere, end alle kvinder; jeg

kan ikke leve uden hende.'' Jeg svared ham; „Så
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gå til hendes bur; du véd de vilkår hun har sat."

Men han sagde: „Kvindekær mand skatter livet

højt; uvisst blev udfaldet, om jeg gik mod bjør-

nen, og jeg ræddes for at lade livet nu; thi så

mistede jeg Hjørdis med." Længe talte vi sammen,

og enden blev, at Gunnar gjorde sit skib rede, men

jeg drog mit sværd, tog Gunnars hærklæder på og

gik til buret.

DAGNY

(med stolt gltede).

Og du — du blev bjørnens bane!

SIGURD.

Det blev jeg. I buret var mørkt, som under

ravnens vinger; Hjørdis mente det var Gunnar, som
sad hos hende, — bed var hun af mjøden,

— hun

drog en ring af sin arm og gav mig;
— det er den.

du nu bærer.

DAGNY

(nolendel.

Og du blev natten over i buret hos Hjørdis?

SIGURD.

Mit sværd lå draget mellem os. (kort ophoid.j Før

dagen gryede, bar jeg Hjørdis til Gunnars skib; vor

list mærked hun ikke, og han sejled bort med hende.

Derpå gik jeg til din sovestue og fandt dig der blandt

dine kvinder: — nu. hvad siden fulgte, det véd du;

jeg foer fra Island med en fager mø, som jeg havde

svoret, og du har siden trofast fulgt mig, hvor jeg
stævned ben.

DAGNY

(i bevægelse).

Bolde husbond! Du øved hin stordåd; — o, det

burde jeg tænkt: ingen, uden du, var dertil istand!
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Hjørdis, denne stolte og ypperlige kvinde, kunde du

vundet, og kåred dog mig! Tifold kærere måtte du

være mig nu, ifald du ikke alt var mig det kæreste

i verden !

SIGURD.

Dagny, min gode hustru, nu véd du alt — hvad

som trænges. Jeg måtte vare dig; thi ringen,
—

lad den aldrig komme Hjørdis for øje! Vil du gøre

mig til vilje, så kast den ud — dybt på havbunden!

DAGNY.

Nej, Sigurd, dertil er den mig for kær; den er

jo en skænk fra dig! Men vær du tryg, jeg skal

dølge den for alles øjne, og aldrig skal jeg røbe,

hvad du her har sagt mig.

(thorolf kommer fra skibene med sigurds mænd.I

THOROLF.

Alt er rede til gildefærden!

DAGNY.

Kom da. Sigurd,
— du ædle, djærve kæmpe!

SIGURD.

Rolig, Dagny,
—

rolig! I din magt står det

nu, om færden skal endes med fred eller mandefald!

(raskt til de ovrige.) Afsted alle til gildet i Gunnars gård!

(går med dagny til højre; de andre følger efter.)
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(Gildestuen lios gunnar herse. Udgangsdaren er i baggiunden; mindre

dore på sidevæggene. I forgrunden til venstre det store højsæde, lige-

overfor dette, til hojre, det mindre. Midt på gulvet brænder en stokild

på en muret grue. I baggrunden på begge sider af doren er forhoj-

ninger for husets kvinder. Fra begge højsæder langs stuevæggene op
mod baggrunden strækker sig to lange borde med bænke om. Det er

mørkt udenfor; stolvilden oplyser stuen.)

(HJØRDIS og DAGNY kommer ind fra højre.)

DAGNY.

Nej, Hjørdis, jeg skønner mig ikke på dig; nu

har du vist mig om i gården; jeg véd ikke den ting
det skorter dig på, og alt det du ejer er skønt og

ypperligt;
— hvor kan du så klage?

HJØRDIS.

Hm, sæt en ørn i bur og den vil bide i stæn-

gerne. enten de så er af jern eller guid.

DAGNY.

I en ting er du dog rigere end jeg; du har

Egil. din lille gut.

HJØRDIS.

Bedre ingen afkom. end en. der er uhæderlig født.
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DAGNY.

HJØRDIS.

Mindes du ikke, hvad din fader sagde? Egil
er en frillesøn; så var hans ord.

DAGNY.

Et ord i vrede, — hvor vil du agte på det!

HJØRDIS.

Jo, jo, Ørnulf havde ret; Egil er veg; det ken-

des på ham, at han er ufrels født.

DAGNY.

Hjørdis, hvor kan du — !

HJØRDIS

(ilden at agte på hende).

Således mægter da skændselen at suge sig ind

i blodet, ligesom edderen efter et ormebid. Der er

andet malm i fribårne heltesønner; jeg har hørt om
en dronning, som tog sin søn og syede ham kjortelen
fast i kødet, uden at han blinked med øjnene derved.

(med et ondskabsfuldt iidtiyk.) Dagny, det vil jeg prØVe
med Egil!

DAGNY'

(oprort).

Hjørdis, Hjørdis!

HJØRDIS

(leende).

Ha, ha, ha! Tænker du, det var mit alvor?

(forandrei- tonen). Men du må iiu tro mig eller ikke, så

kommer der stundom over mig en — en fristende

lyst til slige gerninger; det må vel ligge i ætten, —
thi jeg er jo af jøtunslægt, siges der. — Nå, sæt

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. II. 4



dig, Dagny; vidt har du faret om i de fem lange
år;
—

sig mig,
—

i kongsgårdene var du vel mangen-
gang til gæst?

DAGNY.

England.

Det var jeg,
—

fornemmelig hos Ædhelstan i

HJORDIS.

Og var hojt hædret overalt; sad på de ypperste
sæder ved bordet?

DAGNY.

Det kan du vide. Som Sigurds hustru —

HJØRDIS.

Ja, javist,
— en berømmelig mand er Sigurd

—
skønt Gunnar står over ham.

DAGNY.

Gunnar?

HJØRDIS.

En dåd øved Gunnar, medens Sigurd ikke turde

prøve derpå;
— nå, lad det være; — men sig mig,

når Sigurd foer i viking og du var med, — når du
hørte sværdene suse i den hvasse leg, når blodet

damped rødt på skibsdækket, — kom der så ikke

over dig en utæmmelig lyst efter at strides blandt

mændene; klædte du dig så ikke i hærklæder og
tog våben i hånd?

DAGNY.

Aldrig! Hvad tænker du på? Jeg, en kvinde?

HJØRDIS.

En kvinde, en kvinde, — hm, der er ingen,
som véd, hvad en kvinde er istand til! — Nu, en
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ting kan du dog sige mig, Dagny; thi det må du

sikkert vide: Når en mand favner den kvinde, han

har kær, — er det sandt, at da brænder hendes

blod, hendes bryst banker, — svimler hun i sælsom

fryd derved?

DAGNY

(rodmende).

Hjørdis, hvor kan du — !

HJØRDIS.

Nu da, sig mig
—

!

DAGNY.

Det tænker jeg forvisst du har fornummet.

HJØRDIS.

Ja, en gang, kun en eneste; det var hin nat,

da Gunnar sad hos mig i buret; han krysted mig i

favn. så brynjen brast, og da, da — !

DAGNY

(udbrydende).

Hvad ! Sigurd
—

!

HJØRDIS.

Sigurd? Hvo taler om Sigurd? Jeg nævnte

Gunnar, — hin nat, da kvinderanet —
DAGNY

(fatter sig).

Ja ja, jeg mindes, — jeg véd vel —

HJØRDIS.

Det var den eneste gang; aldrig, aldrig siden!

Jeg tænkte, at jeg var slagen med trolddom; thi

at Gunnar så kunde favne en kvinde, det — (standser

og ser pa Dagny.) Er du syg? Mig tvkkes, du blir bleg

og rød!
4*
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DAGNY.

Visst ikke, visst ikke!

HJØRDIS

(
Ilden at agte på hende).

Nej, i lystig ledingsfærd skulde jeg gået; det

havde været bedre for mig, og
— kan hænde for os

alle. Det havde været et liv, fuldt og rigt! Undres
du ikke, Dagny, ved at finde mig levende her?

Ræddes du ikke ved at være i enrum med mig i

stuen, nu da det er mørkt? Får du ikke de tanker,

at jeg må være død i den lange tid, og at det er

en genganger, som her står hos dig?

DAGNY

(uhyggeligt tilniode).

Kom — lad os gå
— til de andre!

HJØRDIS

(tiiger hende i armen).

Nej bliv! Skønner du det, Dagny, at et men-

meske kan leve efter at have siddet her i fem nætter?

DAGNY.

Fem nætter?

HJØRDIS.

Her nordpå er hver nat en vinter lang. (raskt

med forandret udtryk.) Tro ellers ikke aiidet, end ^t her

er vakkert nok! Du skal se syner her, som du

aldrig har set i Englands kongsgårde; vi vil være

sammen som søstre den tid du gæster mig; ned til

havet skal vi gå, når uvejret ret begynder igen; du

skal se bølgerne flyve mod land som vilde, hvid-

mankede heste, —
og så hvalerne langt derude!

De går mod hinanden, som kæmper i stål og plade!
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Ha, hvilken lyst at sidde som heksekvinde på hva-

lens rvg, at ride foran snekken, vække uvejr og
lokke mændene i dybet ved fagre galdrekvad I

DAGNY.

fy, Hjørdis, hvor kan du tale så!

HJØRDIS.

Kan du kvæde galder, Dagny?

DAGNY

(med afsky).

.Jeo'

HJØRDIS.

Ja, jeg tænkte det; hvormed lokked du da Sigurd?

DAGNY.

Skændigt taler du mig til; jeg vil gå!

HJØRDIS

(holder hende lilbagc).

Fordi jeg skæmter! Nej, hør kun videre! Tænk

dig, Dagny, at sidde om kvælden her ved lugen og
hore på draugen, der græder i bådhuset; at sidde

og vente og lytte på de døde mænds hjemfærd; thi

her nordpå, her må de forbi. Det er de djærve

mænd, der faldt i strid, de stærke kvinder, der ikke

fristed livet tamt, som du og jeg; i storm og uvejr
suser de gennem luften på sorte heste, med ring-

lende bjaelder! (slår armene om hende og trykker hende vildl op

til sig ) Ha, tænk dig, Dagny, at fare den sidste færd

på så god en ganger!

DAGNY

(idet hun river sig los).

Hjørdis, Hjørdis! Slip! Jeg vil ikke høre på dig!
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HJORDIS

(leende).

Veg er du af sind og let at skræmme!

((iUXNAR kommer fra Laggrunden med sigurd og thorolf.)

GUNNAR.

Ja, forsandt, nu er mine kår de bedste jeg véd:

dig, Sigurd, min ærlige Ijolde broder har jeg fundet

igen, fuldt så trofast som for; jeg har Ørnulfs ætling
under mit tag, og gubben selv følger snart efter,

ej så ?

TUOROLF.

Det loved han.

GUNNAR.

Så fattes mig kun. at liden Egil sad hjemme.

THOROLF.

Du har nok gutten kær; thi du nævner ham
så tidt.

GUNNAR .

Det har jeg; han er jo den eneste; og fager og
vennesæl vil han blive.

HJØRDIS.

Men ingen kæmpe.

GUNNAR.

Nu. nu. — det skal du ikke sige.

SIGURD.

Men at du skikked ham fra dig
—

GUNNAR.

Gid jeg ikke havde gjort det! dmiv sagte.) Men,

Sigurd, det véd du nok: umandigt handler stundom
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•den, der har en kær over alle ting. (hoji.) Få mænd
havde jeg på gården, og ingen af os kunde være

tryg på livet, da det rygtedes, at Ørnulf lagde til

landet med hærskib.

HJØRDIS.

En ting véd jeg, som bør frelses først, livet siden.

THOROLF.

Og det er?

HJØRDIS.

Hæder og rygte blandt mænd.

GUNNAR.

Hjørdis !

SIGURD.

Ej skal det siges Gunnar på, at han har for-

spildt sin hæder ved denne gerning.

GUNNAR

(strengt).

Det lykkes ingen at ægge mig mod Ørnulfs

frænder!

HJØRDIS

(smilende).

Hm; sig mig, Sigurd,
— kan dit skib sejle

med al slags vind?

SIGURD,

Ja, når det styres med kløgt.

HJØRDIS.

Godt, jeg vil også styre mit skib med kløgt,

og skal vel komme did, jeg ønsker.

(går op i stuen.)
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DAGNY

(sagte og urolig).

Sigurd, lad os fare herfra — endnu ikvæld!

SIGURD.

Nu er det for sent; det var dig selv, som —

DAGNY.

Dengang havde jeg Hjørdis kær; men nu —
;

jeg har hort ord af hende, som jeg ræddes ved at

tænke på.

(SIGURDS MÆND Samt ANDRE GÆSTER, MÆND Og KVINDER, HUSKARLE Og
TERNER fra liaggrunilen.)

GUNNAR

(efter en kort pause, der ud fyldes med gensidige hilsninger o. s. v.).

Nu til drikkebordet! Min fornemste gæst, Ør-

nulf fra Fjordene, kommer siden; det har Thorolf

tilsagt mig.

HJØRDIS

(til husfolkene).

Lad øl og mjød bæres om, så løses tungen og
sindet gøres lystigt.

(GUNNAR forer sigurd til iiojsædet til højre. dagny sætter sig ved sigurds

hojre side, hjørdis ligeover for ham på den anden side af samme bord.

thorolf anvises plads på samme made ved det andet bord og sidder

altså lige for gunnar, der sætter sig i det store hojsæde. De øvrige

tager plads opad mod baggrunden.)

HJØRDIS

(efter et ophold, hvori man drikker sammen og tales sagte ved over

bordet).

Sjelden hændes, at så mange djærve mænd
sidder sammen, som nu ikvæld i stuen her. Godt

v ilde det derfor sømme sig at øve den gamle mor-

skab: Lad hver mand nævne sine bedrifter, så må
alle dømme sig imellem, hvo der er den ypperste.
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GUNNAR.

Den skik er ej god i drikkelag; tidt voldes ufred

derved.

HJØRDIS.

Ikke tænkte jeg, at Gunnar herse var ræd.

SIGURD.

Det tænker forvisst ingen; men sent blev vi

færdige, skulde vi nævne vore bedrifter, så mange
vi her er. Fortæl os heller, Gunnar, om din Bjarme-

landsrejse; det er fuldgod bedrift at fare
,
så langt

nord, og gerne hører vi på dig.

HJØRDIS.

Bjarmelandsrejsen er farmands værk og hdet

sømmehg at nævne niellem kæmper. Nej, begynd

du, Sigurd! Hvis jeg ikke skal tænke, at du nødig

hører min husbond prises, så begynd! Sig frem;

nævn den dåd du har øvet, og som du bøjest skatter.

SIGURD.

Nu, siden du tvinger mig, får det vel så være.

Det er da at nævne, at jeg lå i viking under Orknø ;

der kom fiender imod os, men vi rydded skibene, og

jeg stred alene mod otte mænd.

HJØRDIS.

God var den dåd; men var du fuldt rustet?

SIGURD.

Fuldt rustet, med økse, spyd og skjold.

HJØRDIS.

God var dåden endda. Nu må du, min hus-

bond, nævne, hvad der tykkes dig hæderligst af dine

bedrifter.
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GUNNAR

{uviliigl.

Jeg vog to bersærker, som havde rovet et han-

delsskib; derpå sendte jeg de fangne farmænd hjem
og gav dem skibet frit uden løsepenge. Kongen i

England tyktes godt om den bedrift, sagde, jeg havde
handlet hæderligt, og gav mig tak og gode gaver
derfor.

HJØRDIS.

Forsandt, Gunnar, bedre bedrift kunde du dog
nævne.

GUNNAR

(heftigl).

Jeg roser mig ikke af anden bedrift! Siden jeg
sidst foer fra Island, har jeg levet i fred og drevet

farmandsfærd. Der skal ikke nævnes mere herom!

HJØRDIS.

Ifald du selv dolger din hæder, så skal din

hustru tale.

GUNNAR.

Hjørdis, ti — jeg byder dig!

HJØRDIS.

Sigurd stred mod otte mænd og var fuldt rustet:

Gunnar gik til mit bur ved mørk nat, fældte bjørnen,
som havde tyve mænds styrke, og bar dog kun et

kort sakssværd i hånden.

GUNNAR

(i stærkt opror).

Kvinde, ikke et ord mere!

DAGNY

(sagte I.

Sigurd, vil du tåle — !
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SIGURD

(ligesii).

Vær rolig!

HJØRDIS

(til de ovrige).

Og nu, I gæve mænd, — hvo er djærvest.

Sigurd eller Gunnar?

GUNNAR.

Stille!

HJØRDIS

(med hævet stemme).

Sig frem, det kræves med rette!

EN GAMMEL MAND

(blandt gæsterne).

Skal sandhed siges, så er Gunnars dåd ypper-

ligere end alt, hvad inænd har øvet; Gunnar er den

djærveste helt, og dernæst Sigurd.

GUNNAR

(med el blik over bordet).

Ha, Sigurd, Sigurd, ifald du vidste — !

DAGNY

(sagte).

Det er formeget
— selv for en ven!

SIGURD.

Ti, min hustru! (hojt til de oviige.) Ja, visselig er

Gunnar den hæderligste af alle mænd; og det vilde

jeg holde ham for til min sidste dag, om han så

aldrig havde øvet hin dåd; thi den agter jeg mindre

højt end I.

HJØRDIS.

Der taler misundelsen af dig, Sigurd viking!
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SIGURD

(smilende).

Storlig fejler du nu ! (venligt til gunnar, idet han drikker

ham til over bordet.) Hil dig, ædle Guuuar ; fast skal vort

venskab stå, hvo der end prøver på at bryde det.

HJØRDIS.

Det prøver ingen, såvidt jeg véd.

SIGURD.

Sig ikke det; næsten kunde jeg fristes til at tro,

du bød os hid til drikkegilde for at vække ufred.

HJØRDIS.

Det ligner dig, Sigurd; nu er, du vred, fordi du

ikke må gælde for den ypperste mand i laget!

SIGURD.

Altid har jeg agtet Gunnar højere end mig selv.

HJORDIS.

Nu ja,
—

bagetter Gunnar er jo også en god

plads, og
— (med et sidebiik til tuorolf) havdc Ørnulf været

her, så kunde han fåt det tredje sæde.

THOROLF.

Da kom Jøkul, din fader, til at bænkes langt

nede; thi han måtte dog Inikke under for Ørnulf.

(Det følgende ordskifte fores fra begge sider under stigende men dog

undertrykt ophidselse.)

HJØRDIS.

Det skal du dog ikke sige! Ørnulf er jo skald,

og der mumles om, at han har prist sig selv for

større bedrifter, end han har øvet.

THOROLF.

Da ve den, der mumler om sligt, så højt at

det kommer for mine øren!

I
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HJØRDIS

(med et tirrende smil).

Vilde du hævne det?

THOROLF.

Ja, så det langvejs skulde spørges!

HJØRDIS.

Så vil jeg tømme et horn på, at du først må
få skæg på hagen.

THOROLF.

Selv skægløs karl er for god til at mundhugges
med kvinder.

HJØRDIS.

Men for veg til at slås med mænd; det var

derfor din fader !od dig ligge i gruen hjemme på

Island, medens dine brødre foer i hærfærd.

THOROLF.

Ilde var det, at han ikke holdt ligeså godt øje

med dig; thi så havde du ikke faret som hærtagen
kvinde fra landet!

GUXNAR og SIGURD.

Thorolf!

DAGNY

(på samme tid).

Min broder!

HJØRDIS

(sagte og bæveiide af forbitrelse).

Ha, bi — bi kun!

THOROLF

(rækker gunnar hånden).

Vær ikke vred, Gunnar; — onde ord faldt mig

på tungen; men din hustru ægged mig!



54

DAGNY

(sagte og bedende). Jj

Fostersøster, såsandt du nogentid har havt mig
kær, så væk ingen strid!

HJØRDIS

(leende).

Ved drikkebordet må der skemt til, ifald lystig-
heden skal trives.

GUNNAR

(der har talt sagte med thorolf).

Du er en brav gut. (rækker ham et sværd, som hænger

ved iiojsædet.) Der, Tliorolf, der har du en god gave.

Brug den vel, og lad os være venner.

HJØRDIS.

Ikke skulde du give dine våben bort, Gunnar;
thi så vil folk sige, at du kun skiller dig ved de

ting, du ikke selv har brug for!

THOROLF

(som imidlertid har undersøgt sværdet).

Tak for gaven, Gunnar; i uhæderlig færd skal

den aldrig svinges.

HJØRDIS.

Skal du holde det løfte, så lån aldrig sværdet

til dine brødre.

GUNNAR.

Hjørdis!

HJØRDIS

(vedblivende).

Men hæng det heller ikke på din faders stuevæg;
thi der hænger det hos uhæderhge mænds våben.
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THOROLF.

Sandt nok, Hjørdis,
— din faders økse og skjold

har hængt der i mange år.

HJØRDIS

(tvinger sig).

At Ørnulf vog min fader, — den bedrift fører

du altid i munden; men mæler rygtet sandt, så er

gerningen ikke så hæderlig, som du tænker.

THOROLF.

Hvad rvgte taler du om?

HJØRDIS

(smilende).

Jeg tor ikke nævne det; thi du vikle blive vred

derover.

THOROLF.

Så ti,
— det ser jeg helst.

(vender sig fra hende.)

HJØRDIS.

Nu, det kan jo også gerne siges. Er det sandt,

Thorolf, at din fader sad tre nætter i kvindestak hos

gyvren i Smalserhorn og kogte sejd, for han turde

gå til holmgang med Jokul?

(Alle rejser sig; stærk bevægelse blandt gæsterne.)

GUNNAR, SIGURD Og DAGNY.

Hjørdis !

THOROLF

(i hojeste forbitrelse).

Så arg en løgn har du aldrig spurgt om Ørnulf

fra Fjordene! Det har du selv digtet; thi giftig,

som du, må den være, der kan tinde på sligt! Den
værste udåd, nogen mand kan øve, har du her
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påsagt min fader! (kaster svæidet fra sig.) Der, Gunnar,
der har du gaven igen ; ingen skænk tager jeg med
fra det hus, hvor min fader er forhånet!

GUNNAR.

Thorolf, så hør dog!

THOROLF.

Lad mig gå! Men se dig for skulde både du

og Hjørdis; thi min fader har i denne stund den i

sin vold, som er eder dyrest af alle!

HJØRDIS

fsturlsende).

Din fader har — !

GUNNAR

(med et iidråb).

Hvad siger du!

SIGURD

(heftigtl.

Hvor er Ørnulf?

THOROLF

(med liaiilatter).

Sørpå,
— med mine brødre!

GUNNAR.

Sørpå!

HJØRDIS

(udbrydende).

Gunnar! Ørnulf har dræbt Egil, vor son!

GUNNAR.

Dræbt! —
Egil dræbt! Da ve Ørnulf og al

hans æt! Thorolf, sig frem; — er det sandt!
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SIGURD.

Gunnar, Gunnar, — hor mig!

GUNNAR.

Sig frem, ifald du agter dit liv!

THOROLF.

Du skræmmer mig ikke! Vent til min fader

kommer; nidstang skal han rejse mod Gunnars gård!
Men du, Hjørdis,

—
glæd dig imens ved de ord jeg

hørte idag: ,,For det kvældes, skal Gunnar herse og
hans hustru ikke have nogen afkom at rose sig af!"

(går ud i baggnindeD.I

GUNNAR
li dybeste smerte).

Dræht, — dræbt! Min liden Egil dræbt!

HJØRDIS

(vildtl.

Og du — du lader ham gå! Lader Egil, din

ætling, ligge uhævnet! Hvermands niding skal du
være ifald — !

GUNNAR

(som ude af sig selv I.

Et sværd, — en økse! Det er det sidste bud
han bringer!

(griber en okse fra en af de onistående og iler ud.)

SIGURD

(vil følge efter).

Gunnar, styr dig!

HJØRDIS

(holder liani tilbagel.

Bliv, hhv! Mændene vil skille dem; jeg kender
Gunnar!

(Et udråb hores fra mængden, der er stimlet sammen ved udgangen.)

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. II. 5
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SIGURD Og DAGNY.

Hvad er det?

EN STEMME BLANDT MÆNGDEN.

Thorolf faldt!

SIGURD.

Thorolf! Ha, slip!

DAGNY.

Min broder! 0, min broder!

(SIGURD vil Ile Ild; idetsamme skilles mængden ad, guksar trader ind,

og kaster oksen fra sig ved døren.)

GUNNAR.

Nu er det gjort. Egil er hævnet!

SIGURD.

Vel dig, ifald du ikke har været for rap på
hånden.

GUNNAR.

Kan hænde, kan hænde; men Egil, Egil, min

fagre gut!

HJØRDIS.

Væbne os må vi nu og søge hjælp hos vore

venner; thi Thorolf har mange eftermålsmænd.

GUNNAR

(uiørk).

Selv vil han blive sin værste hævner; han vil

stå mig for sindet nat og dag.

HJØRDIS.

Thorolf fik sin løn. For frænders færd må
frænder lide.
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GUNNAR.

Vel sandt; men det véd jeg, at jeg var gladere
i hu før drabet.

HJØRDIS.

Blodnatten er altid den værste; — når den er

over, så går det nok. Ved skændig list har Ørnulf
fremmet sin hævn; i åben strid vilde han ikke gå
mod os, lod som han var forligeligt sindet, og falder

så over vort værgeløse barn! Ha, jeg så mere grant
end I; jeg tænkte nok, at Ørnulf var ond og under-

fundig; vel havde jeg årsag til at ægge dig mod
ham og al hans falske æt!

GUNNAR

(ophidset).

Det havde du! Ringe er min hævn at regne
mod Ørnulfs udåd. Han misted Thorolf, men har

dog sex sønner igen, og jeg ingen
—

ingen!

EN HUSKARL

(ilsomt fra baggrunden).

Ørnulf fra Fjordene kommer!

GUNNAR.

Ørnulf!

HJØRDIS Og FLERE MÆND.

Til våben! Til våben!

DAGNY

Ipå samme tid).

Min fader!

SIGURD

(som greben af en anelse).

Ørnulf — ! Ha, Gunnar, Gunnar !

5*
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GUNNAR

(drager sværdet)

Op alle mænd! Hævn over Egils bane!

(øRNULF kommer ind med egil på armen.)

Egil!

GUNNAR
(med et skrig).

ORNULF.

Her har I liden Egil igen!

ALLE

(mellom hverandre).

Egil! Egil lever!

GUNNAR

(lader sværdet falde).

Ve mig; hvad har jeg gjort!

DAGNY.

0, Thorolf, min broder!

SIGURD.

Jeg tænkte det nok!

ØRNULF

(sætter egil ned).

Der, Gunnar, har du din vakkre gut!

EGIL.

Fader! Gamle Ørnulf vilde ikke gøre mig ondt,

som du sagde, da jeg rejste!

ØRNULF

(I il HJORDISI.

Nu har jeg givet bod for din fader; nu tænker

jeg nok vi kan forliges.
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HJØRDIS

(med iipdeitrykt bevægelse).

Kan hænde!

GUNNAR

(lig^esom opvågnende).

Er det en hæslig drøm, der forvilder mig! Du
— du bringer Egil hjem!

ØRNULF.

Som du ser; men det må du vide, at han har

været døden nær.

GUNNAR.

Det véd jeg.

ØRNULF.

Og glædes ikke mere over, at han kommer?

GUNNAR.

Var han kommen tidligere, så skulde jeg glædet

mig mere derover. Men sig mig alt,
— hvad der

er hændt!

ØRNULF.

Det er snart sagt. Kåre bonde lagde onde råd

op mod eder; med andre ugerningsmænd foer han

sørpå efter Egil.

GUNNAR.

Kåre! {sagtei Ha, nu skønner jeg Thorolfs ord!

ØRNULF.

Hans færd kom mig for øre; slig udåd måtte

aldrig øves. Bod for Jøkul vilde jeg ikke give, og
gerne, Gunnar, havde jeg fældet dig i holmgang,
ifald så skulde være, — men din æt måtte jeg dog
frede om; med mine sønner foer jeg da efter Kåre.
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SIGURD

(sagte).

En usalig dåd er her øvet!

ØRNULF.

Da jeg kom til, lå Egils følgesvende bundne,
j

din søn var alt i dine uvenners magt, og længe
skulde de ikke have sparet ham. Hed blev kampen .

da! Hvassere sværdhug har jeg sjeldent skiftet;

Kåre og to mænd flygted op på landet; de andre

sover trygt og vil være tunge at vække.

GUNNAR

(i stæi'k spændingl.

Men du — du Ørnulf — !

ØRNULF

(mørk).

Sex sønner fulgte mig i striden.

GUNNAR

(åndeløs).

Men hjemad?

ØRNULF.

Ingen.

GUNNAR

(forfærdet).

Ingen! (sagte) Og Thorulf, Thorolf!

(Dyb bevægelse Llandt mængden. hjokuis synes at kæmpe en slæi-k

indre kamp; dagny græder sHIle ved hojsædet til højre. sigurd står

smerteligt bevæget bos bende.)

ØRNULF

(efter et kort ophold).

Tungt er det at stå som en frodig gran, og så

at kvistes af i et eneste uvejr. Dog, mand skal
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leve efter mand; — ræk mig et horn; jeg vil drikke

mine sønners minde. lEn nf sigubds mænd bringer et horn.)

Hil eder der I nu rider, mine djærve sønner! Kobber-

portene skal ikke slå i på eders hæle, thi I kommer

til hallen med mange mænds følge! (drikker og giver hornet

fra sig.) Og nu hjem til Island ; Ørnulfs heltefærd er

forbi; det gamle træ har kun én grøn gren igen, og

den må fredes om. Hvor er Thorolf?

EGIL

(til sin fader).

Ja vis mig Thorolf! Ørnulf har sagt, han skal

skære et skib til mig med mange, mange hærmænd
i stavnen.

ØRNULF.

Prise må jeg alle gode vætter, at ikke Thorolf

fulgte med; thi hvis også han, — —
nej, så stærk

jeg end er,
— det havde faldet mig for tungt at

bære. Men hvi kommer han ikke? Altid var han

den første til at møde sin fader; thi det tyktes os

begge, som vi ikke kunde leve hinanden en dag
foruden.

GUNNAR.

Ørnulf, Ørnulf!

ØRNULF

(med stigende urol.

Tause står I alle i stuen, det ser jeg nu; —
hvad fattes,

— hvor er Thorolf?

DAGNY.

Sigurd, Sigurd,
— det blir ham det tungeste!

GUNNAR

(kæmpende med sig selv).

Gubbe! —
Nej og dog, det kan jo ikke

dølges
—



64

ØRNULF

(heftigt).

Min søn! Hvor er han?

GUNNAR.

Thorolf er dræbt!

ØRNULF.

Dræbt! Thorolf? Thorolf? Ha, du lyver!

GUNNAR.

Jeg gav mit varmeste hjerteblod for at vide
ham ilive!

HJØRDIS

(til ØRNULF).

Selv er Thorolf skyld i det som hændte; med
mørke taler gav han tilkende, at du var falden over

Egil og havde dræbt ham; — halvt i ufred skiltes
vi sidst fra hverandre

; du har før voldt mandefald i

min æt; —
og, foruden det, — som en kådmundet

svend sad Thorolf ved gildet; han æggedes ved
skemt, og gav mange onde ord fra sig;

— først da
var det, at Gunnar harmedes; først da bar han våben

på din søn; vel skulde jeg mene, han havde skel-

lig årsag til den gerning.

ØRNULF

(rolig).
'

Det kendes på dig, at du er en kvinde; thi du

bruger mange ord. Hvortil det? Er Thorolf dræbt,
så er hans saga ude.

EGIL.

Når Thorolf er dræbt, så får jeg ingen hær-
mænd.
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ORXULF.

Nej, Egil,
— nu har vi mistet vore hærmænd,

både du og jeg. (til hjordis.) Din fader kvad:

„Jøkuls æt skal Jøkuls bane

volde ve på alle veje".

Godt har du nu sørget for, at hans ord kan

sandes. Iti*'!' 'idt og vender sig til en af mændenej) Hvor fik

han banehugget?

MANDEN.

Tvers over panden.

ØRNULF

(tilfreds).

Hm; det er hæderligt sted; så har han ikke

vendt ryggen til. Men faldt han mod siden, eller

ind mod Gunnars fødder?

MANDEN.

Halvvejs mod siden og halvvejs mod Gunnar.

ØRNULF.

Det spår kun halv hævn; ja, ja,
— vi skal se!

GUNNAR

(nærmer sig).

Ørnulf, vel véd jeg, at ikke alt mit gods kan

veje tabet op; men kræv af mig, hvad du vil —

ØRNULF

(sti-ængt, afbrydende).

Giv mig Thorolfs Hg, og lad mig gå! Hvor

ligger han?

GUNNAR

(peger taus mod baggrunden).



66

ØRNULF

(går el par skridt, men vender sig og siger tordnende til sigurd, dagny

og flere, der deltagende vil folge ham):

Bliv! Tænker I, at Ørnulf skal følges af sørge-

huset, som en klynkende kvinde! Bliv, siger jeg!— Vel arker jeg Thorolf alene, (med rolig kraft) Sønne-

løs går jeg; men ingen skal sige, at han så mig
bøjet !

(han går langsomt ud.)

HJØRDIS

(med tvungen latter).

Ja, lad ham gå, som han vil; mandstærke

trænger vi ikke til at være, om han kommer med
ufred igen! Nu, Dagn}^,

— nu tænker jeg, det er

sidste gang din fader stævner fra Island i sligt ærind!

SIGURD

(oprørt).

0, skændigt!

DAGNY

(ligeså)

Forhåne ham kan du! Forhåne ham — efter

det, som her er øvet!

HJØRDIS.

Er gerningen gjort, så skal den også prises!
Had og hævn svor jeg Ørnulf imorges;

— Jøkuls

drab kunde jeg glemme, alt andet, — kun ikke, at

han skænded mine kår. Frilleviv kaldte han mig;
er det så, da har jeg ingen skam deraf; thi Gunnar
er nu mægtigere end din fader; han er ypperligere

og mere navnkundig end Sigurd, din egen husbond!

DAGNY

(i stærkt opror)

Der fejler du, Hjørdis,
—

og ret nu skal alle

vide, at du lever under ræd mands fag!
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SIGURD

(heftigt)

Dagny, hvad vil du!

GUNNAR.

Ræd!

HJØRDIS

(med hånlatter)-

Vidløst taler du der!

DAGNY.

Fordølges skal det ikke mere; jeg taug indtil

du håned min fader og mine faldne brødre ; jeg taug
mens Ørnulf var inde; thi han skulde ikke høre, at

Thorolf faldt for en nidings hånd; men nu; —
pris

aldrig Gunnar for hin dåd på Island; thi Gunnar er

ræd! Sværdet, som lå draget mellem dig og rans-

manden, det hænger ved min husbonds side,
—

og

ringen, som du drog af din arm, den gav du til

Sis^urd. (drager (len af og holder den hojt ivejret) her er den!

Sigurd !

HJØRDIS

(viidt).

MÆNGDEN.

Sigurd! Sigurd øved dåden!

HJØRDIS

(skælvende af sindsbevægelse).

Han, han! — Gunnar, er det sandt!

GUNNAR

(med ædel ro).

Sandt er alt; kun ikke, at jeg er ræd; —
jeg-

er hverken ræd eller niding.
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SIGURD

(bevæget).

Det er du ikke, Gunnar! Det har du aldrig været!

(til de øvrige) Afsted, mine mænd ! Afsted, herfra !

DAGNY
(ved udgaiigen, til Hjørdis).

Hvem er nu den ypperste mand i laget, min
husbond eller din!

(hun går ud med sigubd og hans følge.)

HJØRDIS i

(for sig selv).

Nu har jeg kun én gerning igen;
^ kun én

dåd at pønse på: Sigurd eller jeg må dø!



TREDJE AKT.

(Stuen hos gunxar herse. Det er dag.)

(hjordis sidder på bænken lige for det mindre højsæde beskæftiget med

at flette en buesnor; på bordet ligger en bue og nogle pile.)

HJØRDIS

(idet hun strækker snoren).

Den er sejg og stærk; (med et biik på pilene.) kolven

både skarp og tung
— (lader hændeme synke ned i skødet)

men hvor findes den hånd som — ! (heftigt.) Forhånet,

forhånet af ham, — af Sigurd! Jeg må hade ham
mere end andre, det mærker jeg godt; men mange

dage skal ikke gå med, før jeg har — (grublende) Ja,

men armen, armen, som skal øve den dåd — ?

(GUNNAR kommer taus og tankefuld fra baggrunden.)

HJØRDIS

(efter et kort opholdl.

Hvor går det dig, min husbond?

GUNNAR.

Ilde, Hjordis; dette her fra igår, det vil ikke ret

glide ned; det ligger og tynger mig for hjertekulen.

HJØRDIS.

Gør som jeg; tag dig til at virke noget.
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GUNNAR.

Det må jeg vel.

(Pause. GUNNAR går frem og tilbage, bliver opmærksom og nærmer sig

hende.)

GUNNAR.

Hvad gør du der?

HJØRDIS

(uiien at se op)

Binder en buesnor; det ser du nok.

GUNNAR.

En buesnor — af dit eget hår!

HJØRDIS

(smilende).

Der avles stordåd med hver time nuomstunder;
du vog min fosterbroder, og jeg har bundet denne

her siden daggry.

GUNNAR.

Hjørdis, Hjørdis!

HJØRDIS

(.ser op).

Hvad er det?

GUNNAR.

Hvor var du inat?

HJØRDIS.

Inat?

GUNNAR.

Du var ikke i sovestuen.

HJØRDIS.

Det véd du?
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GUNNAR.

Jeg kunde ikke sove; det voldte mig urolige

drømme, dette — dette, som hændte med Thorolf;

det bares mig for, som han kom — nå ja, jeg

vågned; da hørtes det som en fager, forunderlig

sang over huset; jeg stod op; glytted på døren; —
herinde. her sad du ved stokilden, — den hrændte

blå og rød, — du skæfted pile og kvad galder

over dem.

HJØRDIS.

Den gerning var nyttig; thi hårdt er brystet,

som skal rammes idag.

GUNNAR.

Jeg skønner dig nok; du vil have Sigurd fældet

HJØRDIS.

Hm, kan hænde.

GUNNAR.

Det sker dig aldrig til vilje. Med Sigurd holder

jeg fred, så stærkt du end ægger mig.

HJØRDIS

(smilende.)

Mener du det?

GUNNAR.

Det véd jeg!

HJØRDIS

(rækker ham snoren).

Sig mig, Gunnar, — kan du løse den knude der?

GUNNAR

(Ibrsøger det).

Nej, den er flettet for fast og kunstigt.
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HJØRDIS

(rejser sig).

Nornens spinrl er kunstigere flettet; det kan du
end mindre lose!

GUNNAR.

Krumme er de mægtiges veje;
— dem kender

hverken du eller jeg.

HJØRDIS.

Et véd jeg dog visst: at Sigurd vil volde usa- i

lige kår for os begge.
'

O (Pause; gunnar stilr fordybet i sig selv.)

HJØRDIS

(der i stilhed har holdt oje med haml

Hvad tænker du på?

GUNNAR.

På en drøm, jeg nylig havde. Det kom mig
for, at jeg havde øvet det værk, du nu kræver:

Sigurd lå slagen på marken: du stod hos og var
såre bleg. Da sagde jeg: ,,Er du nu glad, da det
er gjort, som du vilde?" Men du lo og svared:

,, Gladere skulde jeg være, ifald du, Gunnar, lå der
|

i Sigurds sted".

HJØRDIS

(med tvungen latterl.

Ilde må du kende mig, når slig uvittig drom >

kan være dig hinderlig! (

GUNNAR.

Hm! —
Sig mig, Hjørdis, hvad tykkes dig om

stuen her?

HJØRDIS.

Skal jeg sige sandt, Gunnar, — så tykkes det

mig stundom for trangt herinde.
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GUNNAR.

Ja ja, det har jeg tænkt; vi er en formange.

UJOKUIS.

Kan hænde to.

GUNNAR

(der ikke horlo hendes ytring).

Men det skal bødes på.

HJØRDIS

(ser sporgende på ham).

Bødes på? Du er da tilsinds at — ?

GUNNAR.

At ruste mine hærskibe og fare fra landet; jeg
vil vinde den hæder igen, som jeg nu har mistet,
fordi du var mig kærere end alle ting.

HJØRDIS

(tankefuld).

Du farer fra landet? Ja, ja, det tør vel være
bedst for os begge.

GUNNAR.

Alt fra den dag, vi stævned fra Island, så jeg
nok. at det ikke vilde gå godt med os. Dit sind er

stolt og stærkt; der er de tider, da jeg fast ræddes
for dig; men, sælsomt, — derved er det mest, at

jeg har dig så kær; der står en koglende skræk af

dig,
— det bæres mig for, at du kunde lokke mig

til udåd, og at det vilde tykkes mig vel gjort, alt

det du kræved. (med stille imvedrysten.) UgTundeligt er

nornens råd; Sigurd skulde blevet din husbond.

HJØRDIS

(udbrydende).

Sigurd!

IIEMIIK IBSENS ^SAMLEDE VÆHKEII. If. 6
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GUNNAR.

.la Sigui<l. Det er liad og hævn, som furhlindci

(li;;, •Ilers vil(l<' dii skatte ham bedre. Som Sigurd

skulde jeg va-ret, da kuude jeg gjort dig livet lyste-

ligt at bære.

H.IØRDIS

(i sterk men undertrykt bevægelse).

Og det — det mener du Sigurd kunde gjort V

GUNNAR.

Han er stærk af sind, og derhos stolt som du.

H.TØRDIS

(heftigt).

Hvis så er — (fatter sig) ligegodt. ligegodt! iviMt

ndbrydende.l GuUUar, tag SigUrds liv !

GUNNAR.

Aldrig !

HJØRDIS.

Ved list og svig blev jeg din hustru; — det

skal være glemt! Fem glædelose år har jeg siddet

her; — glemt skal alt være fra den dag, da Sigurd
ikke lever mere!

GUNNAR.

Af min hånd skal ingen mén voldes ham (viger

uviikåriigt tiibage.i Hjordis, Hjordis, du friste mig ikke!

HJØRDIS.

Så må jeg finde mig en anden hævner; længe
skal ikke Sigurd tale forhånelsens ord over mig og

dig! (knytter hænderne i krampagtig forbitrelse.) HoS hende —
den enfoldige kvinde — hos hende sidder han kan

hænde nu i enrum, leflende, og ler over os; mæler
om al den tort, som overgik mig, da han raned mig



75

i (lit sted; fortæller, at han listeligt lo, der han stod

i (let morke hur. og jeg ikke kendte ham!

GUNNAR.

Det gor lian ikke; det gør han ikke!

ll.IORDIS

(starlU).

Sigurd ug Dagny må do! Jeg kan ikke trække

vejret, før de to er horte! (Ua^der titl Jieu tll ham med funk-

lende ojiie og siger vildt. min hviskende.) Kunde dll lljælpe mig
med det. Gunnar, — da skulde jeg leve med elskov

lios dig; da skulde jeg kryste dig i mine arme så

varmt og så vildt, som du aldrig har drømt det!

GUNNAR

(vaklende).

Hjørdis ! Vilde du —
!

HJØRDIS.

Hånd på værket, Gunnar, — så skal de tunge

dage være forhi; ikke skal jeg da længere gå af

stuen, når du kommer; ikke tale umilde ord og døve
1 1 it sniil. når du er glad; jeg skal klæde mig i pel

og i kostelige silkeklæder; farer du i leding, jeg

følger dig,
— rider du i fredsom færd, jeg rider dig

iiavst; ved gildet skal jeg sidde hos dig, fylde dit

horn, drikke dig til og kvæde fagre kvad, der kan

Iryde dit hjerte!

GUNNAR
(næslen overvunden).

Er det sandt; du vilde — !

H.JØRDIS.

Mere end det, tifold mere, tro du mig! Kun
ha-vn! Ha'vn over Sigurd og Dagny, og så skal

6*
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jeg
— (atandser, da liiin ser doren åbnes.) Dagnv, koill-

iiHM- (ln hifl!

DAGNY
(fra Laggruiulen).

Du skynde dig, Gunnar herse: — lad dine mænd
ruste sig!

GUNNAR.

Ruste sig? Mod hvem?

DAGNY.

Kåre bonde kommer med mange fredløse folk;
han vil dig ilde; Sigurd hindred ham nylig; meri
hvo kan vide —

GUNNAR

(bevæget).

Det har Sigurd gjort for mig!

DAGNY.

Sigurd er dig forvisst en fuldtro ven.

GUNNAR.

Og vi, Hjørdis,
— vi som tænkte på

—
; ja.

det er som jeg siger,
— trolddom ligger over al

din tale; hver en dåd tykkes mig fager, når du
nævner den.

DAGNY

(forundret).

Hvad mener du?

GUNNAR.

Intet, intet! Tak for hudskabet, Dagny; nu går
jeg at samle mine SVende. (vender sig mod udgangen, men
standser og nærmer sig igen.) Sig mig,

— hvor går det
Ørnulf?

I
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DAGNY

(Sivnkor hovedet).

Sporg ikke om det. Igår bar han Thorolfs li

til skibene; nn kaster han en haug ved stranden;
der skal hans sonner lægges.

(GUNNAR tier og går iid i buggrunden.)

P DAGNY.

For kvældstid er der ingen fare. (nærmer sig.)

Hjørdis, jeg iiar et ærind til på gården; det er til

dig jeg kommer.

HJORDIS.

Til mig? Efter det, som gik tor sig igår?

DAGNY.

Mest efter det. Hjørdis, fostersøster, bær ikke

had til mig; glem de ord, som sorg og onde vætter

P lagde mig i munden; forlad mig al den tort jeg
voldte dig; thi, tro du mig, jeg er nu tifold usa-

ligere end du!

HJØRDIS.

Usalig
— du; —

Sigurds hustru?

DAGNY.

Mit værk er jo alt det, som øvedes, — at der

blev yppet strid, at Thorolf faldt, at al den forhå-

nelse overgik Gunnar og dig. Alt er jeg skyld i!

Ve mig;
— så gode var mine kår; men aldrig blir

jeg glad mere efter denne dag.

HJØRDIS

(som greben af en pludselig tanke).

Men før — i de fem lange år — i al den tid

var lykken med dig?
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DAG.VY.

Kan du tvivle om det I

HJØRDIS.

Hm: igår tvivled jeg ikke. men —

DAGNY.

Hvad mener du?

H.JORDIS.

Å, ikke stort: lad os tale om andre ting.

DAGNY.

Xej visst ikke. Hjordis, sig mig
—

I

HJØRDIS.

Det gavner dig lidet: dog. siden du sa vil det —
(med et ondskabsfukit udiryk.) Kan du miiides engang, hist

på Island; — vi var på thinget sammen med Ørnulf,

din fader, og sad med vøre legesøstre i thingboden.
som kvinders skik er: da kom to fremmede mænd
ind i boden.

DAGNY.

Sigurd og Gunnar.

HJØRDIS .

De hilste os med høviske lader, satte sig hos

os på hænken, og megen skemtsom tale blev da ført

mellem os. Nogle var der, som vilde vide, hvi de

to hærmænd kom til landet, og om det ikke var for

at hente sig hustruer der på øen. Da sagde Sigurd:

..Tungt vil det falde mig at fmde den kvinde, jeg
kan fæste min hu til." Ørnulf lo, og mente det

skorted ikke Island på højættede kvinder og heller

ikke på dem, der var rige; men Sigurd svared;

„ Hugprud hustru har helten behov. Den, jeg vil
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vælge, må ikke finde sig i at sidde i ringe kår;

ingen hæder ma tykkes hende så hoj, at hun jo

higer efter den: i viking ma hun villig folge mig:
luerklæder må hun bære; hun må ægge mig til strid

og ikke blinke med ojnene. der sværdene lyner; thi

er hun ræd af sind, da times mig liden hæder." Ej

sandt, sa talte Sigurd?

DAGNY

(nsikkerf.

Det gjorde han — men —

HJØRDIS.

Slig skulde hun være, den kvinde, som kunde

gore ham livet fagert; og så — imed et foragteligt smill

så kared han d i g !

DAGNY

(smerteligt studsende).

Ha. du mener at — ?

HJORDIS.

Se, derfor har du vel vist dig stolt og højsindet,

krævet hæder af alle. på det at Sigurd kunde hædres

ved dig:
—

ej
så?

DAGNY.

Xej. Hjørdis, men —

HJØRDIS.

Til stordåd har du dog ægget ham. fulgt ham

i hærklæder, og fundet det godt at være, hvor striden

brændte som stærkest; — har du ikke?

DAGXY

(dybt bevægetl.

Xej, nej !
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HJØRDIS.

Har du da været ræd af sind, så at Sigurd

voldtes skam derved?

DAGNY

(overvældet).

Hjørdis, Hjørdis!

HJØRDIS

(hånligt smilende).

Men gode var dine kår i al den tid ;
— mener

du, at Sigurd kan sige det samme!

DAGNY.

Lad mig være. Ve mig; du har gjort mig for

klog på mig selv!

HJØRDIS.

Et skemtsomt ord, så græder du straks! Tænk
nu ikke mere på det. Se her, hvad jeg har gjort

idag; (tager nogle pile fra bordet) — hvor Spidsc Og skarpe,
du! Ej sandt, jeg forstår mig godt på at hvæsse pilel

DAGNY.

Og på at bruge dem med: du rammer sikkert,

Hjørdis! Alt det du nys har sagt mig,
—

på det

tænkte jeg aldrig for. (heftigere.) Men at Sigurd
—

!

At jeg i al den tid skulde gjort ham livet tungt og

uhæderligt;
—

nej, nej, det kan ikke være sandt!

HJØRDIS.

Nå, nå, tiort dig. Dagny; det er jo helirr ikke

sandt. Ja, var Sigurd endnu tilsinds, som i fordums

dage, da kunde det så være; dengang stod al hans
hu og higen til at blive den ypperste mand i landet;— nu nojes han med ringere lykke.
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DAGNY.

Nej, Hjørdis, Sigurd er storsindet nu som før;

jeg ser det vel, jeg er ikke den rette hustru for ham;

han har dulgt det for mig; men således skal det ikke

bhve ved.

HJØRDIS.

Hvad vil du?

DAGNY.

Jeg vil ikke hænge som en tyngsel ved hans

færd; jeg vil ikke længere være ham hinderlig.

HJØRDIS.

Du tænker da på
— ?

DAGNY.

Stille, der kommer folk!

(en huskarl fra baggninden.)

KARLEN.

Sigurd viking kommer til gården!

HJØRDIS.

Sigurd! Så lad Gunnar kalde hid.

KARLEN.

Gunnar red ud for at samle sine grander; thi

Kåre honde vil —

HJØRDIS.

Godt, godt, det véd jeg; gå da! (Karlen går; til

Dagny, der ligeledes vil jrå.» HvOr vil du hen?

DAGNY.

Ud for ikke at træfife Sigurd. Det bhver vel til

det, at vi må skilles, det skonner jeg nok; men nu
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at stedes til møde med ham, —
nej, nej, det kan

jeg ikke.

(gar ud til venstre.)

HJØRDIS

(ser en stund taus efter hende).

Og hende var det jeg vilde — (fortsætter tanken ved

et biik pa buesnoren.) Ringe hævn havde det været; —
nej, nu hug jeg bedre til! Hm; det er tungt at dø,

men stundom er det dog værre at leve!

(SIGURD fra baggrunden.)

HJØRDIS.

Det er Gunnar du søger, kan jeg tænke; sæt

dig ned, ret nu kommer han.

(vil gå.)

SIGURD.

Nej hhv; det er dig jeg søger mere end ham.

HJØRDIS.

Mig?
SIGURD.

Og vel var det, jeg traf dig alene.

HJØRDIS.

Kommer du for at krænke mig, så er det dig

visst lidet hinderligt, om stuen stod fuld både af

mænd og kvinder.

SIGURD.

Å ja, jeg kender så godt de tanker du har

om mig.

HJØRDIS

(bittert).

Jeg gør dig uret kan hænde! Nej, nej, vSigurd,

forgiftig liar du været for alle mine levedage. Kom
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ilm. det var dig, som øved hin skændige list; det

var dig, som sad hos mig i buret, gogled elskov

mens du listehgt lo derved, slængte mig hort til

Gunnar, thi for ham var jeg god nok endda, —
og

foer så fra landet med den kvinde. du havde kaer!

SIGURD.

Mangt værk mægter mænds vilje at fremme;
men de store gerninger styres af skæhnen, — så er

det gået med os to.

HJØRDIS.

Vel sandt: onde norner råder over verden; men
deres magt er ringe, ifald de ikke finder hjælpere i

vort eget hryst. Lykken times den, der er stærk nok

til at stævne i strid mod nornen; — det er det jeg

nu vil gøre.

SIGURD.

Hvad mener du?

HJØRDIS.

Jeg vil vove en styrkeprøve med dem — med

dem, som er over mig. Men lad os ikke tale mere

om det: jeg har meget at gøre idag.

(hun sætter sig ved bordet. 1

SIGURD

{efter et kuit ophold).

Du virker gode våben for Gunnar.

HJØRDIS

(med et stille smil|.

Ikke for Gunnar, men mod dig.

SIGURD,

Det må vel komme ud på et.

y
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HJØRDIS.

Å ja, det må vel så; thi er jeg nornen voksen,

da skal du og Gunnar sent eller tidligt
— (holder inde,

læner sig bagover mod bordet, ser smilende på ham og siger med for-

andret udtryk i stemmen:) Hm; véd du, hvad mig stuudom

tykkes? Tidt finder jeg min fryd ved at male mig

lystelige billeder i sindet; jeg sidder da og lukker

øjnene og tænker: Nu kommer Sigurd hin stærke til

landet; — han vil brænde os inde, mig og min hus-

bond. Alle Gunnars mænd er faldne; kun han og

jeg er igen;
— de tænder tåget udenfra; — „Et

bueskud," siger Gunnar, „et eneste kan frelse os;" —
da brister snoren —

„Hjørdis, skær en fletning af

dit hår og gør en buesnor deraf, — det gælder
livet!" — Men jeg ler — „Lad brænde, lad brænde
— livet er mig ikke en håndfuld hår værd!"

SIGURD.

Der er en sælsom magt i al din tale.

(nærmer sig.)

HJØRDIS

(ser koldt på haml.

Du sætter dig hos mig?

SIGURD.

Du tænker jeg er dig gram af hjertet. Hjørdis,
det er sidste gang vi tales ved; der er noget, som

nager mig lig en sot, og på den vis kan jeg ikke

rejse; du må kende mig bedre.

HJØRDIS.

Hvad vil du?

SIGURD.

Fortælle dig en saga.
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HJØRDIS.

Er den tung?

SIGURD.

Tung, som livet selv.

HJØRDIS

(bittert*.

Véd du, at livet kan være tungt?

SIGURD.

Dom om det. når min saga er ude.

HJØRDIS.

Så fortæl; jeg arbejder imens.

(han sætter sig på en Ilden krak ved tiendes liojre side.)

SIGURD.

Der var engang to unge hærmænd, som sejled

fra Norge for at vinde gods og hæder; de havde til-

sagt hinanden venskab, og holdt ærligt sammen så

vide de end foer om.

HJØRDIS.

Og de to unge hærmænd hed Sigurd og Gunnar?

SIGURD.

Å ja, vi kan kalde dem så. Langt om længe
kora de til Island; der hode en gammel landnams-

mand, som var faret fra Norge i kong Haralds tider.

Han havde to fagre kvinder i sit hus; men den ene,

hans fosterdatter, var dog den ypperligste; thi hun

var forstandig og stærk af sind, og hærmændene
talte om hende mellem sig, og ingen af dem havde

set fagrere kvinde, så tyktes dem begge.

HJØRDIS

(spændt)

Begge? Vil du spotte mig!
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SIGURD.

Gunnar tænkte på hende nat og dag, og det

gjorde nok Sigurd med; men begge taug, og pa
hende var ikke at mærke, om Gunnar hued hende;

men at hun ej var Sigurd god, det var lettere at

skønne.

HJØRDIS

(åndeløs).

Bliv ved, det heder jeg
—

!

SIGURD.

Dog, desmere måtte Sigurd tænke på hende;

men det var der ingen som vidste om. Da hændte

det sig en kvæld, at der var drikkelag, og svor da

hin stolte kvinde, at ingen mand skulde eje hende,

uden den, der øved et storværk, som hun nævnte.

Højt slog da Sigurds hryst af fryd; thi han kendte

kraft i sig til at øve dåden; men Gunnar tog ham
i enrum, nævnte om sin elskov; — Sigurd taug med

sin, og gik så til —
HJØRDIS

(udbrydende).

Sigurd, Sigurd ! (betvinger sig) Og den saga
— er

den sand?

SIGURD.

Det er den. En af os måtte jo vige; Gunnar

var min ven; på anden vis kunde jeg ikke handle.

Således blev du Gunnars viv, og jeg fæsted en anden

kvinde.

HJØRDIS.

Og fik hende kær?

SIGURD.

Jeg lærte at skatte hende; men der er kun én

kvinde, som Sigurd har elsket, og det er den kvinde.
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som var ham gram fra den første dag de mødtes.

irejser sig.) Her ender min saga, lad os skilles nu. —
Farvel, Gunnar herses hustru; vi mødes aldrig mere.

HJØRDIS

(springiT op).

Nej bliv! Ve os begge; Sigurd, hvad har du

gjort!

SIGURD

(studsende).

Jeg gjort? Hvad fattes dig?

HJØRDIS.

Og alt det siger du mig nu! Men nej,
— det

kan ej
være sandhed !

SIGURD.

Det er sidste gang vi tales ved; hvert ord er

sandhed; — du skulde lære at dømme mig mildere,

derfor måtte jeg tale nu.

HJØRDIS

(folder iivilkårligt hænderne og ser på ham i stille forbauselse):

Elsket — elsket mig
— du! (heftigt, idet hun træder

tæl hen til ham:) Jeg tror dig ikke! (ser stivt p;l ham og ud-

bryder i viid smerte.) Jo, det er saudt Og
—

usaligt for

os begge!

(slår hænderne for ansigtet og tjerner sig.)

SIGURD

(forfærdet).

Hjørdis !

HJØRDIS

(stille, kæmpende mellem grad og latter).

Bryd dig ikke om mig! Det var kun det jeg

mente, at — (lægger hånden på hans arm.) SigUrd, du har
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ikke sagt din saga tilende; hin stolte kvinde, som

du nævnte, — hun har elsket dig igen!

I

SIGURD

(farer tilbage).

Du!

HJØRDIS

(med fatning).

Ja Sigurd, jeg har elsket dig, dét skønner jeg

nu. Du siger jeg var taus og umild mod dig; hvad

kan da en kvinde bedre gøre? Kunde jeg byde min

elskov frem, da var jeg dig lidet værdig. Du tyktes

mig stedse at være den ypperhgste af alle mænd;

og så at vide dig som en andens husbond, — det

voldte mig hin bitre ve, som jeg ikke selv forstod!

SIGURD

(rystet).

Et usaligt spind har nornen spundet om os to.

HJØRDIS.

Selv er du skyld deri; stærkt og kækt sømmer

det sig raanden at handle. Da jeg satte hint svære

vilkår for den, der skulde vinde mig, da tænkte jeg
forvisst på dig;

—
og dog kunde du — !

SIGURD.

Jeg kendle Gunnars sjælesot; jeg alene kunde

læge den; — hvad var vel så for mig at vælge
mellem? Og dog, havde jeg vidst det jeg nu véd,

da tør jeg lidet svare for mig selv; thi elskov er så

stærk en magt.

HJØRDIS

(rask).

Nu vel, Sigurd,
— et usaligt spil har skilt os

ad i lange år; nu er knuden løst; de tider, som

kommer, skal give os vederlag.
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SIGURD

(hovedrystende) .

Det kan ej ske; vi må jo skilles igen.

HJØRDIS.

Det må vi ikke. Jeg elsker dig, det tor jeg nu

sige uden at blues; tlii min elskov er ikke leflende,

som de vege kvinders; var jeg en mand, — ved alle

vældige magter, jeg kunde endda elske dig således,

som jeg nu gør det! Op da, Sigurd! Lykken er vel

en stordåd værd; vi er begge fri, når vi selv vil

det, og så er legen vunden.

SIGURD

Fri? Hvad mener du?

HJØRDIS.

Hvad er vel Dagny for dig? Hvad kan hun vel

være for dig? Ikke mere end Gunnar gælder i mine

lønlige tanker. Hvad magt ligger der på, om to usle

liv forspildes !

SIGURD.

Hjørdis, Hjørdis!

HJØRDIS.

Lad Gunnar blive her; lad Dagny fare til Island

med sin fader; jeg følger dig i stål og plade, hvor

du stævner hen. (Bevægeise hos Sigurd.) Det er ikke som
din hustru jeg vil følge dig; thi jeg har hort en

anden til, og den kvinde lever, som før har hvilet

dig nær. Nej, Sigurd, ikke som din hustru, men som
hine stærke kvinder, som Hildes søstre vil jeg følge

dig, ildne dig til strid og til mandig færd, så at dit

navn kan gå vidt over landene; i sværdlegen vil jeg
stå dig næst, færdes blandt dine kæmper i uvejr og

vikingstævne; og når dit drapa kvædes, da skal det

bære bud om Sigurd og Hjørdis tilhobe!
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SIGURD.

Så var engang min fagreste drøm, nu er det

fVtr sent; Gunnar og Dagny står mellem os, og der

har de begge ret til at stå. Jeg ødte min unge
elskov for Gunnars skyld;

— skal jeg bære kviden

derved, så må ikke min gerning være fåfængt. Og
nu Dagny;

—
troskyldig og fuld af lid foer hun fra

hjem og frænder; ingen tid må hun tænke, at jeg

længtes mod Hjørdis, så tidt hun tog mig i favn.

HJØRDIS.

Og for slig sags skyld vil du lægge en tyngsel

på dit liv! Hvad fik du da kraft og styrke til, og
derhos alle sindets ypperlige gaver? Og mener du

det nu længer kan være sømmelig lod for mig at

sidde på Gunnars gård? Nej, Sigurd, tro du mig,
her er mangt at tåge hånd i for en mand som du.

Erik styrer Norges rige, rejs dig mod ham; mange
gode kæmper vil stille sig hen som dine håndgangne
mænd ; med utvingelig magt vil vi gå frem, stride

og virke, og aldrig hvile før du sidder på Hårfagers

kongestol!

SIGURD.

Hjørdis, Hjørdis, så har jeg drømt i min vilde

ungdom; lad det være glemt;
— frist mig ikke!

HJØRDIS

(med højhed).

Det er nornens råd, at vi to skal holde sam-

men; det kan
ej ændres; grant ser jeg nu mit hverv

i livet: at gøre dig berømmelig over alle lande. Du
har stået for mig hver dag, hver time jeg leved her;

jeg vilde rive dig ud af mit sind, men mægted det

ikke; nu gøres det ej nødigt, nu da jeg véd du

elsker mig.
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SIGURD

(med tvungen kulde).

Hvis så er,
— da vid,

—
jeg har elsket dig;

nu er det forbi;
—

jeg har glemt de dage.

HJØRDIS.

Sigurd, der lyver du! Såmeget er jeg væid,

at har du engang elsket mig, da kan du aldrig

glemme det.

SIGURD

(heftigt).

Det nia jeg; det vil jeg nu!

HJØRDIS.

Lad så være; men du kan det ikke! Hindre

mig vil du; det lykkes ej;
endnu før kva-ld skal

Gunnar og Dagny vide alt.

SIGURD.

Ha, det gør du ikke!

HJØRDIS.-

Det gør jeg!

SIGURD.

Da måtte jeg kende dig ilde; højsindet tyktes
du mig før at være.

HJØRDIS.

Onde dage føder onde tanker; for stor er den

lid, du har sat til mig. Jeg vil, jeg må følge dig,
—

ud i livet og i striden; det er mig for lavt under

loftet i Gunnar herses stue!

SIGURD

(med eftertryk).

Men hæder mellem mænd har du dog skattet

hojt; der er skellig grund til strid mellem mig og
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ruuiiiiir. If;il(i lill han falrlt for min hånd, — vilde
• III ('ii<l(l,i rolte all og følge mig?

HJØRDIS

(studsende).

Hvi
.s|i()rger du så?

SIGURD.

Svar ung forst: hvad vildc du gøre, ifald jeg
blev din husbonds baiiemand?

njORDIS

(ser stivt |>ii ham).

Da måtte jeg tie og aldrig hvile, for jeg havde
fået dig fældet.

SIGURD

(med et smil).

Hod I, Hjordis;
— det vidste jeg vel.

HJØRDIS

(tia.stigt).

Men sa kan
ej ske!

SIGURD.

Det må ske; selv har du nu kastet tærning om
Gunnars liv og om mit!

(liUNNAR med nogle huskari.e fra baggrunden.)

GU.NNAR

(mork, til Hjørdis).

Se så: nu spirer den sæd du har sået!

SIGURD

(nærmer sig).

Hvad går dig imod?

GUNNAR.

Sigurd, er det dig? Hvad der går mig imod?
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Ikke andet, emi je^^ vel matte vente. Såsnar! Dagny,
din lin.stru, havde båret Itud om Kåre bonde, så toi»-

jeg min best og red til mine grander for at soge
bjælp mod barn.

Nu-

HJØHDIS

(spændl).

GUNNAR.

Tvær lod talen bvorbelst jeg kom; min færd
mod Kare var lidet bæderlig, blev der sagt:

— bm,
der blev sagt andre ting med, som jeg ikke kan

nævne; —
jeg er jo en forbånet mand; det er mig

påsagt, at jeg bar øvet nidingsværk; det boldes nu
tor ska^ndsel at dele sag med mig.

SIGURD.

Længe skal ikke det boldes for skændsel; før

kvctlden konmier skal du være mandstterk nok m(»d

Kare.

GUNNAR.

Sigurd !

HJØRDIS

(sagte, triumferende).

Ha, det vidste jeg nok!

SIGURD

(med tvungen styrke).

^len så er også freden ude mellem os; tbi bør

nu mit ord, Gunnar berse, — du bar fældet Tborolf,
min bustrus frænde, og derfor stævner j<ig dig til

linlmgang imorgen, såsnart solen rinder!

HJØRDIS

(;.'iir i hi-1'tig indre bevægelse et skridt henimod Sigurd, men fjilter sig

ofj; bliver ubevægelig stilende under det følgende).
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GUNNAR
|i lirtjeste overraskelse).

'I'il
lioliiigaiig

—
! Mig!

— Du skeinter, Sigurd!

SIGURD.

Til holnigaug er du lovligt stævnet; det blir et

l)iikk(;.spil |);i
liv og død; en af os lua falde!

GINNAI!

(bilturll.

Ila, jeg skonner det vel. Du var til euetale med
fljordis, da jeg kom; hun har ægget dig påny!

SIGURD.

Kan hænde! ihaht mo,! Hjørdis.) Højsindet kvinde
ma jo værge om sin husbonds hæder, (til mændene i

baggrundeii.) Og I. karlc, gå uu til Ciuunars grander og
sig dem, at imorgen skifter han sværdhug med mig;
ræd vil ingen nævne den mand, som bærer våben

på Sigurd viking!

(karlene går ud i baggrunden.)

GUNNAR
(gitr ra.-ikt lien til sigurd og trykker lians hæiider i stærk bevægelse).

Sigurd, min bolde broder, nu først forstår jeg
<iig! Du vover nu livet for min hæder, som du for-

diuu vovcd det for min lykke!

SIGURD.

Tak din hustru; hun har mest del i min færd,

Imorgen når Solen rinder —
GUNNAR.

Jeg moder dig. (b)..d.) Fosterbroder, vil du have
el godt sværd af mig; det er en kostelig gave.

SIGURD.

Tak: men lad det hænge; — ingen véd, om jeg
næstc kva'ld har brus? for det.
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GUXNAR

(ryster lums luiiidl.

Farvel, Sigurd I

SIGURD.

Farvel igen og lykke i il værkel!

(De skilles, <;l'Nsar gar iid til venstre, siuuru kaster et blik pii hjordis

og gar Ull i baggrunden.)

llJORmS

(efter en pause, sagte og lankefuld).

Til holmgang imorgen? Hvem vil falde? (Her lidt

og udbryder derpå, som greben af i-ii stivrk beslutning.) Lad falde

hvem der vil. —
Sigurd og jeg skal endda blive

sammen !



FJERDE AKT.

(Ved strandbredden. Det er aften; månen ses fra og til mellem mørke

sønderrevne uvejrsskyer. I baggrunden en sort, nylig opkastet gravhaug.)

(oRNULF sidder på en sten til højre i forgrunden med blottet hoved,

albuerne hvilende på knæerne og med ansigtet skjult i sine hænder. Hans

mænd graver ved haugen, nogle lyser med tyrifakler. Efter et kort op-

hold kommer sigurd og dagny ud fra bådhuset, hvor en stokild brænder.)

DAGNY

(dæmpet).

Der sidder han endnu. (holder sigord tiihage.) Nej,

tal ikke til ham!

SIGURD.

Du har ret; det er for tidligt; lad ham heller

sidde med sig selv.

DAGNY

(gar over mod højre og betragter faderen med stille sorg).
'

Så stærk var han igår, da han tog Thorolfs lig

på ryggen; stærk var han, mens de grov på haugen;
men da de alle var lagt derinde, og jord og stene

kastet over, — da tog sorgen ham; da var det som
han sluknede, (tørrer tåreme af.) Sig mig, Sigurd, når

tænker du at fare hjem til Island?
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SIGURD.

Såsnart uvejret stilner af og jeg får endt min

handel med Gunnar herse.

DAGiNY.

Og så vil du købe land og bygge dig en gård

OK aldrisr fare i leding mere?

SIGURD.

Ja ja,
— det har jeg lovet dig.

DAGNY.

Og jeg tør forvisst tro, at Hjørdis bedrog mig,

da hun sagde, at jeg lidet var dig værdig til viv?

SIGURD.

Ja ja, Dagny, lid du på mit ord.

DAGNY.

Så er jeg glad igen og vil prøve at glemme alt

det onde værk, som her er øvet. I de lange vinter-

kvælde vil vi tale sammen om Gunnar og Hjørdis,

og
—

SIGURD.

Nej, Dagny, vil du vel mod os begge, så nævn

aldrig Hjørdis, når vi sidder hjemme på Island!

DAGNY
(mildt bebrejdende).

UbilHgt er dit had til hende. Sigurd, Sigurd,

det ligner dig lidet!

EN AF MÆNDENE
(nærmer sif?)

Se så, nu er haugen istand.
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ØRNULF

(ligesoni opvågnende).

Haugen? Er den — nå ja
—

SIGURD.

Tal nu til ham, Dagny!

DAGNY

(iiaTiiier sig).

Fader, det er koldt herude; det trækker op til

iivejr inat.

ØRNULF,

Hm; bryd dig ikke om det; haugen er bygget
tæt og godt; de ligger lunt derinde.

DAGNY

Ja, men du —

ØRNULF.

Jeg? Jeg fryser ikke.

DAGNY.

Du har intet spist idag; vil du ikke gå ind?

Natverdsbordet står rede.

ØRNULF

Lad natverdsbordet stå; jeg er ikke sulten.

DAGNY.

Men at sidde her så stille; tro mig, det bader

dig ikke; du er lidet vant til det.

ØRNULF.

Vel sandt; der er noget, som klemmer mig for

bringen; jeg kan ikke trække vejret.

(han skjuler igen ansigtet med sine liænder. Oj)hold. dagny sætter sig

hos hum )
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DAGNY.

Imorgen ruster du vel dit skih og farer med
til Island?

ØRNULF

(uden at se op).

Hvad skal jeg der? Nej, jeg vil til mine sønner.

DAGNY

(smerteligt).

Fader!

ØRNULF

(løfter tiovedet).

Gå ind, og lad mig sidde; har uvejret legt om

mig en nat eller to, så er det gjort, tænker jeg.

SIGURD.

Sligt kan du ikke tænke på!

ØRNULF.

Undres dig. at jeg vil hvile! Mit dagværk er

jo endt: jeg har højlagt mine sønner, (hettigt.) Gå

fra mig!
— Gå, gå!

(han skjuler igen sit ansigt.)

SIGURD

(sagte til DAGNY, som rejser sig).

Lad ham sidde lidt endnu.

DAGNY.

Nej, jeg får friste et råd til;
—

jeg kender ham.

(til oRNui.F.i Dit dagværk er endt, siger du: det er det

dog ikke. Højlagt har du dine sønner; — men du er

jo skald: det sømmer sig at kvæde til deres minde.

ØRNULF

(hovedrystende).

Kvæde? Nej, nej; igår kunde jeg det; idag er

jeg for gammel.
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DAGNY.

Det må du dog; hæderlige mænd var dine sønner
:

alle; et kvæde må siges om dem, og det kan ingen

i ætten uden du.

ØRNULF

(ser spørgende på sigubd).

Kvæde? Hvad tykkes dig, Sigurd?

SIGURD.

Mig tykkes, at så er billigt; du får gøre som

hun siger.

DAGNY.

Ilde vil det tykkes dine grander på Island, når

arveøllet skal drikkes over Ørnulfs ætlinge, og intet

kvad er digtet. Til at følge dine sønner har du

tid nok.

ØRNULF.

Nu ja, jeg vil prøve det; og du, Dagny, lyt til,

at du siden kan riste kvadet på kævle!

(Mændene nærmer sig med faklerne, så at der dannes en gruppe om

ham; han tier lidt og tænker sig om, derpå siger han:)

Sind, som svær-mod stinger,

savner Brages glæde;

sorgfuld skald så såre

kvides ved at kvæde.

Skaldeguden skænked

evne mig at sjunge;
—

klinge lad min klage
for mit tab, det tunge!

(rejser sig.)
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Harmfuld norne hærged
hårdt mig verdens veje,

listed lykken fra mig.
ødte Ørnulfs eje.

Sønner syv til Ørnulf

blev af guder givet;
—

nu går gubben ensom,
sonneløs i livet.

Sønner S}^', så fagre,
fostret mellem sværde,
værned vikings hvide

hår, som gævest gærde.

Nu er gærdet jævnet,
mine sønner døde:

glædeløs står gubben,

og hans hus står øde.

Tliorolf,
— du, min yngste!

Boldest blandt de bolde!

Lidet gad jeg klage,
fik jeg dig beholde!

Vén du var, som våren,

mod din fader kærlig,
arted dig at ældes

til en helt så herlig.

Uiivs-sår, usaligt,

værste ve mon volde,

har min gamle bringe

klemt, som mellem skjolde.
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Nidsyg norne nødig

nægted mig sit eje,
—

dryssed smertens rigdom
over Ørnulfs veje.

Vegt er visst mit værge.
Fik jeg guders evne,

én da blev min idræt:

nornens færd at hævne.

En da blev min gerning:
nornens fald at friste,

—
hun, som har mig røvet

alt — og nu det sidste!

Har hun alt mig røvet?

Nej, det har hun ikke;

tidligt fik jo Ørnulf

Suttungs mjød at drikke.

(med stigende begejstring.)

Mine sønner tog hun;
men hun gav min tunge
evnen til i kvæder

ud min sorg at sjunge.

Pa min mund hun lagde

sangens fagre gave;
—

lydt da lad den . klinge,

selv ved sønners grave!

Hil jer, sønner gæve!
Hil jer, der I rider!

Gudegaven læger
verdens ve og kvider!
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(han trækker et dybt åndedrag, stryger håret fra panden og siger roligt):

Se så; nu er Ørnulf stærk og sund igen. (til

mændene.) Kom med til natverdsbordet, drenge; vi har

havt et tungt dagværk!

(går med karlene ind i bådhuset.)

DAGNY.

Priset være de høje i himlen, som skænkte mig
så godt et råd! (til sigurd) Vil du ikke gå ind?

SIGURD.

Nej, jeg har liden lyst. Sig mig, er alle ting

rede til imorgen?

DAGNY.

Det er de; et silkesømmet lin ligger inde på

bænken; men jeg véd forvisst, at du vil stå dig mod

Gunnar, så jeg har ej grædt derved.

SIGURD.

Det give alle gode magter, at du aldrig må

græde for min skyld.

(han standser og ser ud.)

DAGNY.

Hvad lytter du på?

SIGURD.

Hører du ikke — der!

(peger til venstre.)

DAGNY.

Jo. der går som et sælsomt uvejr over havet!

SIGURD

(idet han går lidt op mod baggrunden).

Hm, der vil nok regne hårde hagl i det uvejr.

(råber.i Hvem koiiimer?



104

KÅRE BONDE

(udenfor til venstre).

Kendte folk, Sigurd viking!

(KARE BONDE MED EN FLOK BEVÆBNEDE MÆND fVil Venstre.)

SIGURD.

Hvor agter I jer hen?

KÅRE.

Til Gunnar herses gård I

SIGURD.

Med ufred?

KÅRE.

Ja, det kan du lide på! Du hindred mig før;

men nu tænker jeg det er dig kært nok!

SIGURD.

Kan vel være.

KÅRE.

Jeg har hørt om din handel med Gunnar; men

går det som jeg vil, så kommer han med vege våben

til mødet.

SIGURD.

Det er vovsomt værk du pønser på; agt dig,

bonde !

KÅRE

(med trodsig latter).

Lad mig om det; vil du takle dit skib inat, så

skal vi lyse op for dig!
— Kom, alle mand, se her

går vejen!
(de går alle ud til hejre i baggrunden.)

DAGNY.

Sigurd, Sigurd, den ufærd må du hindre!
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SIGURD

(går rask hen til doren og råber ind):

Op fra bordet, Ørnulf; tag hævn over Kåre

bonde !

ØRNULF

(kommer ud med de øvrige).

Kåre bonde, — hvor er han?

SIGURD.

Han stævner mod Gunnars gård for at brænde

folkene inde!

ØRNULF.

Ha, ha,
— lad ham det, så får jeg hævn over

Gunnar og Hjørdis med det samme; siden vil jeg

soge Kåre.

SIGURD.

Nej, det er gavnløst råd; Kåre må du søge inat,

hvis du vil ramme ham; thi er udåden øvet, så

stævner han tilfjelds. Gunnar har jeg æsket til

holmgang; han er dig viss nok, ifald ikke jeg selv

— nå ja, ligegodt,
— inat må han skærmes mod

sine uvenner; ilde var det, om slig ugerningsmand,
som Kåre, tog hævnen fra mig!

ØRNULF.

Sandt siger du der. Inat vil jeg skærme Thorolfs

bane; men imorgen må han fældes!

SIGURD.

Han eller jeg,
— det kan du lide på!

ØRNULF.

Så kom da til hævn for Ørnulfs æt!

(han gar med mændene til hojre i baggrunden.)
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SIGURD.

Dagny, følg med; — jeg må blive; thi rygtet
om tvekampen er alt på vandring mellem folk, og

jeg kan ikke møde Gunnar før tiden kommer; men

du, — styr og råd din fader; hæderligt må han fare

frem; i Gunnars gård er mange kvinder; ingen mén
må voldes Hjørdis eller de andre.

DAGNY.

Ja ja, jeg vil med. På Hjørdis tænker du dog;
tak for det hjertelag!

SIGUBD.

Gå, gå, Dagny!

DAGNY.

Jeg går; men for Hjørdis kan vi være trygge:
hun har gyldne hærklæder i buret, og værger sig
nok selv.

SIGURD.

Det tænker jeg med; men gå du endda; styr
din faders færd; våg over alle og

— over Gunnars
hustru?

DAGNY.

Lid på mig. Vel modt igen!

(hun går efter de forrige.)

SIGURD.

Det er første gang, fosterbroder, at jeg står

våbenløs, mens du er stedt i fare. (lytter.) Jeg hører

skrig og sværdhug;
— de er alt ved gården, (vil over

til højre, men standser og viger forbauset tijbage.) HlørdiS ! Hun
kommer hid !

(hjordis, klædt i kort rod skarlagenskjortel, med gyldne våbenstykker:

hjelm, jiandser, arm- og benskinner. Hendes hår er udslået; på ryggen
bærer hun et kogger, og ved beltet et lidet skjold; i hånden har hun

buen med hårsnoren.)
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HJØRDIS

(ilsomt og seende sig tilbage, som om hun ængstedes af noget, der for-

fulgte hende, gar tæt hen til sigurd, tager ham ved armen og siger

dæmpet):

Sigurd, Sigurd, kan du se den?

SIGURD.

Hvem? Hvor?

HJØRDIS.

Ulven der — lige ved; den rører sig ikke; den

ser på mig med to røde øjne!
— Det er min fylgje,

Sigurd! Tre gange har den vist sig for mig; det

betyder, at jeg visselig skal dø inat!

SIGURD.

Hjørdis, Hjørdis!

HJØRDIS.

Der sank den i jorden! Ja, ja, nu har den

varslet mig.

SIGURD.

Du er syg; kom og gå ind!

HJØRDIS.

Nej, her vil jeg vente; jeg har ikke lang tid igen!

SIGURD.

Hvad er der hændt med dig?

HJØRDIS.

Hvad der er hændt? Det véd jeg ikke; men
sandt var det, du sagde idag, at Gunnar og Dagny
stod mellem os; bort fra dem og fra livet må vi;

da kan vi blive sammen!

SIGURD.

Vi? Ha, du mener — !
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HJØRDIS

(med hojhed).

Jeg blev hjemløs i verden fra den dag du tog
en anden til viv. Ilde handled du dengang! Alle

gode gaver kan manden give til sin fuldtro ven, —
alt, kun ikke den kvinde han har kær; thi gør han

det, da bryder han nornens lønlige spind og to liv

forspildes. Der er en usvigelig røst i rnig, som

siger, at jeg blev til, for at mit stærke sind skulde

løfte og bære dig i de tunge tider, og at du fødtes,

for at jeg i én mand kunde iinde alt det, der tyktes

mig stort og ypperligt; thi det véd jeg, Sigurd,
—

havde vi to holdt sammen, da var du bleven navn-

kundigere og jeg lykkeligere end alle andre!

SIGURD.

Unyttig er den klage nu. Mener du det er

lysteligt, det liv jeg har ivente? Hver dag at være

Dagny nær og gogle en elskov, som hjertet klemmes
ved. Og dog, det må så være; ændres kan det ikke.

HJØRDIS

(under stig;ende vildhed).

Det skal det dog! Ud af livet vil vi begge
gå! Ser du denne buesnor? Med den rammer jeg
sikkert; thi jeg har galet fagre galdrekvad over den!

(lægger en pil i buen, der er spændt.) Hør! Hør, llVOr det

suser højt oppe! Det er de dødes hjemfærd; jeg
har hekset dem hid; — i lag med dem skal vi

følges !

SIGURD

(viger tilbage).

Hjørdis, Hjørdis,
—

jeg ræddes for dig!

HJØRDIS

(uden at agte på ham).

Ingen magi kan ændre vor skæbne lui! 0, ja
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— det er også bedre så, end om du liavde fæstet <
mig hernede i livet; end om jeg havde siddet på
din gård for at væve lin og uld og føde dig afkoni,-

fy, fy!

SIGURD.

Hold op! Din trolddomskunst har været dig

overmægtig; den har kastet en sjælesot på dig! (for-

færdet.) Ha, SC — sc! Gunnars gård,
— den brænder!

HJØRDIS.

Lad brænde, lad brænde! Skysalen deroppe er

bedre end Gunnars bjælkestue !

SIGURD.

Men Egil, din son, — de fælder ham!

HJØRDIS.

Lad fældes, — så fældes min skændsel med det

samme!

SIGURD.

Og Gunnar, — de tager din husbonds liv!

HJØRDIS.

Det agter jeg ikke! Bedre husbond skal jeg

folge hjem inat! Ja, Sigurd, så må det være; her

i landet gror ikke lykken for mig;
— den hvide gud

kommer nordover; ham vil jeg ikke stedes til møde
med; de gamle er ikke stærke, som før;

— de sover,

de sidder halvt som skygger;
— med dem vil vi

strides! Ud af livet, Sigurd: jeg vil sætte dig på
himlens kongestol, og selv vil jeg sidde dig næst!

(Uvejret bryder løs.) Hør, liør, der kommer vort følge!
Kan du se de sorte jagende heste; en for mig og
en for dig! (kaster huen til kinden og skyder.) Så far da den

sidste færd!
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SIGURD.

Vel truffet, Hjordis!

(han falder.)

HJØRDIS

(jublende, idel hun iler hen til ham).

Sigurd, min broder, — nu horer vi hinanden til!

SIGURD.

Nu mindre end før. Her skilles vore veje; thi

jeg er en kristnet mand.

HJØRDIS

(forfærdet).

Du —
! Ha, nej, nej !

SIGURD.

Den hvide gud er min; kong Ædhelstan har

lært mig ham at kende; — det er op til ham jeg
nu går.

HJØRDIS

(i forlvivlelse).

Og jeg
—

! (slipper buen.) Ve, Vc!

SIGURD.

Tungt var mit liv fra den stund jeg tog dig
ud af mit eget hjerte og gav dig til Gunnar. Tak,

Hjørdis;
— nu er jeg så let og fri.

(dør.)

HJØRDIS

(stille).

Død! Så har jeg visselig forspildt min sjæl!
(UvejiL-t vokser, hun udbiyder vildt.) De komilier! Jeg har

galdret dem hid! Men nej, nej;
—

jeg følger jer
ikke; jeg vil ikke ride uden Sigurd! Det hjælper

ej;
— de ser mig; de ler og vinker, de sporer sine
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heste! (iler Ild pa fjeldkanten i bnggniiuleii.) Der er de OVer

mig;
—

og intet ly, intet skjul! Jo, på havets bund
kan hænde!

(hun styrter sig iid.)

(ØRNULF, DAGNY, GUNNAR med EGIL, saiiit SIGURDS niæud kommer efter-

hånden ind fra hojre.)

ØRNULF

(vendt mod gravhaugen).

Nu kan I sove roligt; thi uhævnet ligger I ikke!

DAGNY

(kommer).

Fader, fader, ^ skrækken dræber mig;
— al

den blodige færd — og uvejret;
—

hør, hør!

GUNNAR

(med EGIL pa armen).

Giv fred og ly for mit barn!

ØRNULF.

Gunnar herse!

GUNNAR.

Ja Ørnulf, min gård er jo brændt og mine svende

faldne; jeg er i din vold; gor som dig tykkes!

ØRNULF.

Det står til Sigurd. Men ind under tag; det

er utrygt herude!

DAGNY.

Ja, md, ind! (går henimod badhuset, får oje på liget og ud-

støder et skiig:) Sigurd, min husbond; — de har dræbt

ham!

(kaster sig ned ved ham.)
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ØRNULF

(iler til).

Sigurd !

GUNNAR

(sætter egil ned).

Sigurd dræbt!

DAGNY

(ser fortvivlet pa mændene, der står om den døde).

Nej, nej, det er ikke så; — han må være ilive

endnu! (bcmærker buen.) Ha, livad er det!

(rejser sig.)

ØRNULF.

Datter, det er nok, som du først sagde,
—

Sigurd
er fældet.

GUNNAR

(som graben af en pludselig tanke).

Og Hjørdis!
— Har Hjørdis været her?

DAGNY

(sagte og med fatning).

Jeg véd ikke; men det véd jeg, at hendes bue
har været her.

GUNNAR.

Ja, jeg tænkte det nok!

DAGNY.

Ti, ti! (for sig selv.) Så bittert har hun da badet
ham !

GUNNAR

(sagte).

Fældet ham — natten før hohiigangen; så har
hun endda elsket mig.

(Alle farer forfærdede sammen; Asgårdsrejden suser gennem luften.)
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EGIL

(med skræk).

Fader! Se, se!

GUNNAR.

Hvad er det?

EGIL.

Deroppe
— alle de sorte heste — !

GUNNAR.

Det er skyerne, som —

ØRNULF.

Nej, det er de dødes hjemfærd.

EGIL

(med et skrig).

Moder er med dem!

DAGNY.

Alle gode magter!

GUNNAR.

Barn, hvad siger du!

EGIL.

Der — foran — på den sorte hest! Fader,
fader !

(EGIL klynger sig forfærdet op til faderen; kort pause; nvejret drager
forbi, skyerne skilles, månen skinner fredeligt iid over landskabet.)

GUNNAR
(stille og smerteligt).

Nu er Hjørdis visselig død!

ØRNULF.

Det er vel så, Gunnar; —
og på hende havde

jeg mere at hævne end på dig. Dyrt blev mødet
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for os begge;
— — der er min hånd, fred og for-

soning!

GUNNAR.

Tak, Ørnulf! Og nu tilskibs; jeg farer med til

Island !

ØRNULF.

Ja, til Island, og sent vil vor hærfærd glemmes:

Højt om heltefærd og stærke

kæmpers leg på norske strande

skal til sildigst æt fra Island

sjunges over nordens lande!

'r}]C'c.
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FØRSTE AKT.

(Scenen forestiller en smuk have med uregelmæssige men smagfulde an-

læs; i baggrunden ses fjorden og oerne udover. Til venstre for tilskuerne

hovedbygningen med en veranda og ovenover denne et åbent kvistvindu ;

til hejre i forgrunden et åbent lysthus med bord og bænke. Landskabet

ligger i stærk aftenbelysning. Det er tidligt på sommeren; frugttræeme

blomstrer.)

(Når teppet går op, sidder fru halm, anna og frøken skære på ve-

randaen, de to første med håndarbejde, den sidste med en bog. I lyst-

huset ses FALK, LIND, GULDSTAD Og STYVER; på bordet står punschmugge

og glasse. SVANHILD sidder alene i baggrunden ved våndet.)

FALK

(rejser sig med hævet glas og synger).

Solglad dag i hegnet have

skabtes dig til lyst og leg;

tænk ej på, at høstens gave
tidtnok vårens løfter sveg.

Æbleblomsten, hvid og vakker,

breder over dig sit tjeld,
—

lad den så langs alle bakker

drysses vejrslåt næste kveld!

KOR AF HERRERNE.

Lad den så langs alle bakker

o. s. v.
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FALK.

Hvad vil du om frugten spørge
midt i træets blomstertid?

Hvorfor sukke, hvorfor sørge,
sløvet under slæb og slid?

Hvorfor lade fugieskræmmen

klappre dag og nat på stang!
Glade broder, fuglestemmen

ejer dog en bedre klang!

HERREKNE.

Glade broder, fuglestemmen
o. s. v.

FALK.

Hvorfor vil du spurven jage
fra din rige blomstergren!
Lad den før som sangløn tåge
din forhåbning, en for en.

Tro mig, du ved byttet vinder,

tusker sang mod sildig frugt;

husk moralen „Tiden rinder";

snart din friluftslund er lukt.

HERRERNE.

Husk moralen „ Tiden rinder"

o. s. v.

FALK.

Jeg vil leve, jeg vil synge,
til den dør, den sidste hæk;

fej da trøstig alt i dynge,
kast så hele stadsen væk.

Grinden op; lad får og kviger

gramse grådigt, hver som bedst;

jeg brød blomsten; lidt det siger,

hvem der tar den døde rest!
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HERRERNE.

Jeg brød blomsten; lidt det siger,
o. s. v.

(de klinker og tømmer glassene.)

FALK

(til dainerne).

Se, det var visen, som De bad mig om; —
bær over med den; jeg er tanketom.

GULDSTAD.

A, hvad gør det, når bare visen klinger?

FRØKEN SKÆRE

(ser sig om).

Men Svanhild, som så ivrig var især — ?

Da Falk begyndte. fik med ét hun vinger;
n u er hun borte.

ANNA

(peger mod baggrunden).

Nej, hun sidder der.

FRU HALM

(med et suk).

Det barn! Gud véd, når jeg får skik på hende!

FRØKEN SKÆRE.

Men sig, herr Falk, mig syntes visens ende
var mindre rig på

— sådan — poesi,
som ellers findes hist og her deri.

STYVER.

Ja, og det var dog ganske visst så let,

at få lidt mer mod slutningen placeret.

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆBKER. II. J
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FALK

(klinker med ham).

Man kliner ind. lig kit i revnet bræt,

til den blir fed nok, spækket, marmoreret.

STYVER

(uforstyrret).

Ja, det går glat; jeg husker det så godt
itVa nn'g selv.

GULDSTAD.

Hvad? Har De Musen redet?

FRØKEN SKÆRE.

Min kæreste? Gud ja!

STYVER.
o

A, kun så småt.

FRØKEN SKÆRE

(til dunienie).

Han er romantisk af sig.

FRU HALM.

Jo, vi véd det!

STYVER.

Nu ikke mere; det er lang tid siden.

FALK.

Fernis og romantik går af med tiden.

Men forhen altså — ?

.•5TYVER.

Ja, det var nu i

den tid, jeg var forelsket.
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FALK.

Er da den forbi?

jeg trode ej din elskovsrus udsovet!

STYVER.

Nu er jeg j(J
oflicielt forlovet;

det er jo mere end forelsket, véd jeg!

FALK.

Ret så, min gamle ven, jeg holder med dig!

Du avanceret har, beståt det sværeste:

forfrenmielsen fra elsker og til kæreste.

STYVER

(med L't behagellgt erindringssmil).

Det er dog sært! Jeg skulde fast forsvoret

mit mindes faktiskhed i dette nu.

(vender sig til falk.)

For syv år siden,
— vil du tro det, du?

Jeg gjorde vers i stilhed på kontoret.

FALK.

Du gjorde vers — ved pulten?

STYVER.

Nej, ved bordet.

GULDSTAD

(slår på sit glas).

Silentium, nu har kopisten ordet!

STYVER.

Især om aftningen, når jeg var fri,

jeg konciperte remser poesi,

så lange, som —
ja to-tre brukne ark.

Det gik!
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FALK.

Du gav din Muse blot et spark,
så traved hun —

STYVER.

Ustemplet eller stemplet

papir, se det v.ir hende ligegodt.

FALK.

Så poesien flommed lige flot?

Men hør, hvorledes brød du ind i templet?

STYVER.

Ved hjælp af kæi-lighedens brækjern. ven!

Med andre ord, så var det frøken Skære,
min kæreste, som hun blev senere hen,
for dengang var hun —

FALK.

Ret og slet din kære.

STYVER

(vedblivende).

Det var en sælsom tid; min jus jeg glemte;
min pen jeg spidsed ej, nej, jeg den stemte,
og når den i konceptpapiret rev,

det klang som melodi til hvad jeg skrev; —
omsider expederte jeg et brev

til hende — hun —

FALK.

Hvis kæreste du blev.

STYVER.

Tænk, samme dato indløb hendes svar;

andragendet bevilget,
—

sagen klar!
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FALK.

Og du, du folte dig ved pulten større;

du havde bragt din elskov på det tørre!

STYVER.

Naturligvis.

FALK.

Og aldrig mer du digted?

STYVER.

Nej, jeg har aldrig siden niærket trang;

det var med ét, som om mig åren svigted;

og når jeg prøver nu en enkelt gang
at sætte sammen blot et nytårsvers,
så kommer rim og versemål påtvers,

og,
—

jeg forstår ej,
hvad det stikker i,

—
men det blir jus og ikke poesi.

GULDSTAD

(klinker med ham).

Og derfor er, min sjæl, De lige god!

(til FALK.)

De tror nu færgen over lykkens flod

er bare til, for Dem at sætte over;

men se Dem for, ifald De farten vover.

Hvad Deres vise angår, ved jeg ej

om den poetisk er i alle ender;

men hvordan end De visen snor og vender,

den har en slet moral, det siger jeg.

Hvad skal man kalde slig økonomi:

at lade alskens fugie æde karten

før den får tid til moden frugt at bli;

at lade kør og får få græsse fri

herinde sådan udpå sommerparten?
Jo, her blev vakkert næste vår, fru Halm!
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FALK

(rejser sig).

Å, næste, næste! Tanken er mig kvalm,

som i det slappe ord „det næste" ligger,

det gør hver glædens rigmand til en tigger!

Hvis jeg som sprogets sultan måtte råde

en time kun, det silkesnoren fik,

og skulde ud af verden uden nåde,

som b og g af Knudsens grammatik.

STYVER.

Hvad har du da imod det håbets ord?

FALK.

At det formørker os Guds fagre jord.

„Vor næste kærlighed", „vor næste viv",

„vort næste måltid" og „vort næste liv",
—

se, den forsynlighed, som heri ligger,

den er det, som gør glædens son til tigger.

Sålangt du ser, forstygger den vor tid,

den dræber nydelsen af øjeblikket;
du har

ej ro, før du får håden vrikket

imod den „ næste" strand med slæb og slid;

men er du fremme, — mon du da tør hvile?

Nej, du må atter mod et „ næste" ile.

Og sådan går det — fortvæk — udaf livet. -

Gud véd, om bag et stoppested er givet.

FRU HALM.

Men fy, herr Falk, hvor kan De tale så!

ANNA

(taiikefuld).

0, det han siger, kan jeg godt forstå;

der må dog noget sandt på bunden være.
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FRØKEN SKÆRE

(bekymret).

Sligt må min kæreste ej høre på,
han er excentrisk nok. — Å hør, min kære:

kom hid et øjel)hk!

STYVER

(beskæfliget med at rense sin pibespids).

Jeg kommer snart.

GULDSTAD

(til falk).

Ja, ét er mig dog idetmindste klart:

at De hør holde noget mer i ære

forsynligheden; tænk Dem hlot, ifald

De skrev et digt i dag og satte al

den dyre restheholdning ind deri,

som De på lager har af poesi,

og fandt, De intet havde mer tilhedste,

når De imorgen digtede det næste; —
da fik kritiken Dem nok i kalotten.

FALK.

Jeg tvivler på, den mærked bankerotten;
da sientred arm i arm kritik og jeg

gemytligt frem jo på den samme vej.

(afbrydende og med overgang.)

Men sig mig. Lind, hvad går der dog af dig?
Du sidder her den hele tid så sturen;

studerer du maske arkitekturen?

LIND

(tar sig sammen).

Jeg? Hvorfor falder du på det?



128

FALK.

Jo visst;

du har ej ojet fra altanen hist.

Er det verandastilens brede buer,

som du med slig dybsindighed beskuer?

Hvad heller dorens kunstigt skårne hængsler,

og vindueslugerne med ditto stængsler?
For noget er det, som din tanke fengsler.

LIND

(med et strålende udtryk).

Nej. du tar fejl: jeg sidder her og lever.

Berust i nuet intet mer jeg kræver.

Jeg har en følelse, som om jeg stod

med verdens rigdom drysset for min fod!

Tak for din sang om glædens liv i våren;
den var som af mit eget indre skåren!

(hæver sit glas og vexler et blik med anna, iimærkeligt for de ovrige.)

En skål for blomsten, der den dufter smukt,
foruden tanke på at vorde frugt!

(drikker tilbunds.)

FALK

(ser på ham, overrasket og grebeii, men tvinger sig under en let tone).

Vil mine damer høre; det var nyt!
Her har jeg letvindt gjort en proselyt.

Igår han gik med salmebog i lommen,

idag han kækt trakterer digtertrommen.
—

^lan påstår vel, at vi poeter fødes;

men stundom kan en prosaist dog gødes
så ubarmhjertigt, som en strasburgsk gås,
med rimet sludder og med metrisk vås,

så alt hans indre, lever, sjæl og krås,

når ud det krænges, findes ganske fuldt

af lyrisk ister og rethorisk smult.
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(til LIXD.

^len tak forresten for din gode mening;
herefter slår vi harpen i forening.

FRØKEN SKÆRE.

Ja De, herr Falk, De er vel flittig nu?
1 landlig ro,

— her mellem blomstergrene,
hvor De kan færdes for Dem selv alene — —

FRU HALM

(smilende).

Xej, han er doven, så det er en gru.

FRØKEN SK.ERE.

Jeg havde tænkt, De, som fru Halms legerende,
var bleven rigtig stærkt poetiserende.

I peger ud til højre.)

Det lille havehus, bag løvet gemt,
det ligger for en digter så bekvemt;
der synes mig, De måtte blive stemt — —

FALK

(går over mod verandaen og læner sig med armene på rækværketl.

Dæk mine øjnes spejl med blindheds skimmel,

så skal jeg digte om den lyse himmel.

Skaf mig, om blot en månedstid på borg,

en kval, en knusende, en kæmpesorg,
så skal jeg synge livets jubel ud.

Og helst, min frøken, skaf mig blot en brud,

som er mig alt. mit lys. min sol. min Gud.

Jeg har om den ting suppUcert Vorherre,

men han har hidtil vist sig døv, desværre.

FRØKEN SK,ERE.

Fy, det er jo frivolt!
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FRU HALM.

Ja hæsligt sagt!

FALK.

A, De må ikke tro det var min agt
at gå med hende under arm på „Kurland";

nej, midt i lykkens vilde jubeljagt
hun måtte gå til evighedens urland.

Jeg trænger til lidt åndig gymnastik,
som jeg på den vis maske grundigst fik.

SVANHILD

(har under det foregående nærmet sig; hun står nu tæt ved falk og
siger med et bestemt men lunefuldt udtryk).

Godt, jeg skal be' for Dem om slig en skæbne;
men når den kommer, — bær den som en mand.

FALK

(har vendt sig overrasket).
o

A, frøken Svanhild! —
Jo, jeg skal mig væbne.

Men tror De også, at jeg stole kan

på Deres bøn, som noget rigtigt virkende?
Med himlen, ser De, må man omgås lirkende.

Jeg véd jo nok. De vilje har for to

til mig at skille ved min sjælero;
men om De også har behørig tro,

se, det er sagen.

SVANHILD

(niellem spøg og alvor).

Vent til sorgen kommer
og gulner livets lyse, grønne sommer, —
vent til den nager vågen og i drømme,
så kan om styrken af min tro De dømme.

(hun går over til damerne.)
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FRU HALM

(dæmpet).

Men vil I to da aldrig holde fred?

Nu har du gjort herr Falk for alvor vred.

(vedbliver at tale sagte og formanende, frøken skære blander sig i

samtalen. Svanhild star kold og taus.)

FALK

(gar etter en kort, tankefuld stilhed over til lysthuset og siger hen for sig):

Der lyste visshed ud af hendes blikke.

Mon jeg skal tro, som hun det tror så trygt,

at himlen vil —
GULDSTAD.

Å nej-Gud vil den ikke!

Den var da, med respekt, og brav forrykt,

om den effektuerte slige ordres.

Nej, ser De, gode hode, — hvad der fordres,

det er motion for arme, ben og krop.

Lig ikke her og glo i løvet op
den lange dag; hug ved om ikke andet.

i)et måtte også være rent forbandet,

om ikke inden fjorten dage De
for Deres gale nykker da var fri.

FALK.

Jeg står som æslet, snørt i valgets bånd;

til venstre har jeg kød, til højre ånd;

hvad var vel visest her at vælge først.

GULDSTAD

(idet han skænker i glassene).

Først et glas punsch, det slukker harm og tørst.

FRU HALM

(ser på sit uhr).

Men den er otte snart; nu tror jeg næsten

det er på tiden vi kan vente presten.

(rejser sig og rydder op på altanen.)
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FALK.

Hvad? Skal her koinme prester?

FRØKEN SKÆRE.

Gud, ja visst!

FRU HALM.

Det var jo det, som jeg fortalte sidst —

ANNA.

Nej moer, herr Falk var ikke da tilstede.

FRU HALM.

Nå, det er sandt. Men hhv dog ej så trist;
tro mig, af det hesøg De høster giæde,

FALK.

Men sig, hvem er han da, den glædens såmand?

FRU HALM.

Å Herregud, det er jo presten Stråmand.

FALK.

Ja så. Jeg tror, at jeg har hørt hans navn,

og læst, at han skal ind og gøre gavn,
som storthingsmand, på politikens marker.

STYVER.

Ja, han er taler.

GULDSTAD.

Skade blot, han harker.

FRØKEN SKÆRE.

Nu kommer han med frue —

FRU HALM.

Og med arvinger
-
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FALK.

Al more dem iforvejen lidt. de liulde, —
for siden får han begge hænder fulde

med svenske spørgsmål og med statsrådsgarvinger;

jo. jeg forstår.

FRU HALM.

Det er en mand. herr Falk!

GULDSTAD.

Ja, i sin ungdom var han nu en skalk.

FRØKEN SKÆRE

(fornærmet).

Nå så, herr Guldstad! Alt fra jeg var liden

har jeg hørt tale dog med stor respekt,
—

og det af folk. hvis ord har megen vægt,
—

om presten Stråmand og hans livs roman.

GULDSTAD

(leende).

Roman ?

FRØKEN SKÆRE.

Roman. Jeg kalder sligt romantisk,

som ej
af hverdagsfolk vurderes kan.

FALK.

De spænder min nysgærrighed gigantisk.

FRØKEN SKÆRE

(vedblivende).

Men Gudbevars, der gives altid visse,

som af det rørende sig lader hidse

til railleri! Det er jo velbekendt.

at her var en, som bare var student,

der var så fræk. så ryggesløs, så ussel,

i)t kritisere selve „ William Russell".
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FALK.

Men sig, er oplandspresten da et digt,

et kristent drama eller noget sligt?

FRØKEN SKÆRE
(rorl til stille tårer).

Nej Falk,
— et menneske, på hjerte rigt.

Men når en så at sige livløs ting
kan forårsage slige ondskabssting

og vække fæle lidenskabers mængde
af slig en dybde

—

FALK

(deltagende).

Og af slig en længde

FRØKEN SKÆRE.

Så vil, med Deres skarpe blik, De snart

begribe at —
FALK.

Ja, det er ganske klart.

Men hvad der bidtil er mig mindre tydeligt,
det er romanens indhold og dens art.

Jeg kan nok ane, det er noget nydeligt;
men hvis det lod sig sige i en fart —

STYVER.

Jeg skal af sagens fakta extrahere

det vigtigste.

FRØKEN SKÆRE.

Nej, jeg erindrer mere;

jeg kan fortælle —

FRU HALM.

Det kan også jeg!
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FRØKEN SKÆRE.

Å nej, fru Halm, nu er jeg alt på vej.

Ser De, herr Falk. — hau gjaldt, som kandidat,

for et af hovedstadens bedste hoder,

forstod sig på kritik og nye moder —

FRU HALM.

Og spillede komedie privat.

FRØKEN SKÆRE.

Ja bi nu Hdt! Han musicerte, malte, —

FRU HALM.

Og husk, hvor pent historier han fortalte.

FRØKEN SKÆRE.

Ja giv dog tid; jeg kan det på en prik.

Han skrev og komponerte selv musik

til noget, som en — forelægger fik;

det kaldtes „Syv sonetter til min Maren".

Å Gud, hvor sodt han sang dem til guitaren!

FRU HALM.

Ja. det er visst, at han var genial!

GULDSTAD

(dæmpet).

Hm, somme mente nu, at han var gal.

FALK.

En gammel praktikus, som ikke henter

sin visdom blot af mugne pergamenter,
har sagt, at kærhgheden gør Petrarker

så let, som fæ og ladhed patriarker.

Men hvem var Maren?
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FRØKEN SKÆRE.

Maren? Det var hende,
hans elskede, som snart De lærer kende.
Hun var en datter af et kompagni —

GULDSTAD.
Et trælasthus.

FRØKEN SKÆRE
(kort).

Ja, det må Herren vide.

GULDSTAD.

For det var hollandsk last de gjorde i.

FRØKEN SKÆRE.

Sligt hører til den trivielle side.

FALK.

Et kompagni?

FRØKEN SKÆRE
(vedblivende).

Som ejed store grunker.
De kan vel tænke, hvor der kur hlev gjort;
der meldtes friere af første sort. —

FRU HALM.

Og mellem dem sågar en kammerjunker.

FRØKEN SKÆRE.

Men Maren værged kækt om kvindens ret.

Hun havde Stråmand mødt i „Dramatiken" :

at se og elske ham. det var nu ét —
FALK.

Og hejlerskaren måtte stå i stikken?

FRU HALM.

Ja vil De tænke Dem den romantiken!
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FRØKEN SKÆRE.

Og læg så til en gammel grusom far,

som bare gik omkring og skilte hjerter;

jeg tror der også en formynder var,

for endnu mer at øge deres smerter.

Men hun blev ham og han blev hende tro;

de dromte sammen om et stråtækt bo,

et snehvidt får. som kunde nære to —
FRU HALM.

Ja i det hø^jeste en liden ko, —

FRØKEN SKÆRE.

Kort sagt, som de for mig så tidt erklærte,

en bæk, en hytte og hinandens hjerte.

FALK.

Ak ja! Og så --?

FRØKEN SKÆRE.

Så brød hun med sin slægt.

Hun bi'ød

FALK.

?

FRU HALM.

Hun brød med den.

FALK.

Se, det var kækt.

FRØKEN SKÆRE.

Og flytted til sin stråmand op på kvisten.

FALK.

Hun flytted op! Foruden — sådan — vielse?

FRØKEN SKÆRE.

Å fy!
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FHU HALM.

Fy skam! Min salig mand på listen

står Idandt forloverne —
!

STYVER

(til frokenen).

Ja, din fortielse

af faktum er det, sum forvolder^ tvisten.

I referater lia r det megen vægt
at ordne kronologisk og korrekt.

Men jeg kan aldrig faa det i mit hode,

hvor de kom af det —
FALK

(^fortsættende).

— thi man tor formode,

at får og ko ej med på kvisten bode.

FRØKEN SKÆRE
(lil styver).

A, du skal vel betænke ét, min gode:
Man trænger ej, hvor kærhgheden troner:

to omme hjerter klarer sig med lidt.

(til FALK.)

Han elsked hende til guitarens toner,

og hun gav på klaver informationer —
FRI' HALM.

og så, forstår sig, tog de på kredit —
GULDSTAD,

Et år, til handelshuset gik fallit.

FRU HALM.

Men så fik Stråmand kald et steds der nordpå.

FRØKEN SKÆRE.

Og i et brev, jeg siden så, han svor på,
han leved blot for pligten og for hende.
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FALK

(supplerende).

Og dermed var hans livs roman tilende.

FRU HALM

(rejser sig).

•Ta nu jeg tror vi går i haven ned;
vi må jo se, om vi dem har ivente.

FRØKEN 8KÆRE
(idet hun tar niaDtitleii pa).

Det er alt svalt.

mit uidne shavl.

FRU HALM.

Ja, Svanhild, vil du hente

LIND

(til A.NN.v, ubeinærket af de ovrige).

Gå Ibrud!

FRU HALM.

Kom så med!
(SVANHILD går iiid i huset; de andre, undtagen falk, gar mod baggrunden
og ud til venstre, lind, der har fulgt med, staiidser og kommer tilbage.)

LIND.

Min ven!

FALK.

Iligemåde !

LIND.

Hånden hid!

Jeg er så glad;
—

jeg tror mit hryst må sprænges,
itald jeg ikke får fortalt —

FALK.

Giv tid;

du skal forhøres forst, så dommes, hænges.
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Hvad er nu det for adfærd? Lægge skjul

for mig, din ven, på skatten, du har fundet: —
for tilstå kun, formodningen er grundet:
Du trukket har et lod i lykkens hjul!

LIND.

Ja, jeg har fanget lykkens fagre fugl!

FALK.

Så? Levende, —
og ej i snaren kvalt?

LLND.

Vent bare lidt; nu er det snart fortalt.

Jeg er forlovet! Tænk —
!

FALK

(hurtigt).

Forlovet!

LIND.

Ja!

idag,
— Gud véd, hvor jeg tog modet fra!

Jeg sagde,
—

å, sligt lar sig ikke sige;

men tænk dig,
— hun, den unge, smukke pige,

blev ganske blussende, — slet ikke vred!

Nej, kan du skønne. Falk, hvad jeg har vovet!

Hun hørte på mig,
—

og jeg tror hun græd;
det er jo gode tegn?

FALK.

Ja visst; bliv ved.

LIND.

Og, ikke sandt, — da er vi jo forlovet?

FALK.

Jeg må formode det; men for at være

aldeles tryg, så rådspørg frøken Skære.
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LIND.

^^
nej' jeg véd, jeg føler det så trygt!

•leg er så klar, så sikker, uden frygt.
(strålende ogiheiiimelighedsfuldt.)

Hør. jeg Ilk lov at holde hendes hånd,
da hun tog kaffetøjet hort fra hordet!

FALK
I
lot ter sit glus og tommer det).

Nu, vårens hiomster da i eders bånd!

LIND

(ligeså).

Og det skal være højt og helligt svoret,
at jeg vil elske hende til min død,
så varmt som nu: —

ja, for hun er så sød!

FALK.

Forlovet! Derfor var det da, du slang
pa hylden håde loven og profeterne.

LIND

(leendel.

Og du, som trode, at det var din sang
—

!

FALK.

Mm ven, så stærk en tro har tidt poeterne.

LIND

(alvorligt).

Tro ellers ikke. Falk, at theologen
er fra min lykkes time dreven ud.
Der er den forsket kun, at ikke bogen
forslår som jakobsstige til min Gud.
Nu må jeg ud og søge ham i livet;
jeg føler mig i hjertet mere god,
jeg elsker strået, kryhet for min fod;
det er jo også del i lykken givet.
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FALK.

LIND.

Nu har jeg sagt det hele,

min rige gåde. som \i tre vil dele.

FALK.

Ja, men jeg mener, har du tænkt lidt fremad?

LIND.

Jeg tænkt? Tænkt fremad? Nej, fra denne stund

jeg lever i det vårlige sekund.

Jeg vender ojet mod min lykke hjemad:
der holder skæbnens tømmer jeg og hu n.

Ej du, ej Guldstad, — ja. ej selv fru Halm
tør sige til min friske livsblomst: „Falm!"
Thi jeg har vilje, hun har varme øjne,

og derfor må den, skal den opad højne!

FALK.

Ret så, min broder, dig har lykken brug for!

LIND.

Mit livsmod brænder lig en vilter sang;

jeg kender mig så stærk; lå der et slug for

min fod,
— hvor gabende,

—
jeg over sprang!

FALK.

Det sige vil i simpelt prosasprog:
Din kærlighed har gjort dig til et rensdyr.

LIND.

Nå, — farer jeg med renens vilde tog,

jeg véd, til hvem min længselsfugl imens flyr!

FALK.

Så får den alt imorgen til at flyve;

du følger med kvartetten jo tilfjelds.

Jeg lover for. du trænger ingen pels
—
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LIND.

Kvartetten! Pyt, — lad den alene klyve!
For mig er hojfjeldsluft i dalens bund;
her har jeg blomsterne og fjordens vidder,

her har jeg løvsalsang og fuglekvidder,

og lykkens huldre, — ja for her er h u n !

FALK.

Ak, lykkens huldre her i Akersdalen

er sjelden, som en elg; hold fast i halen.

(med et blik mod huset.)

Hyss,
— Svanhild —

LIND

(trykker hans hånd).

Godt; jeg går,
— lad ingen kende,

hvad der er mellem dig og mig og hende.
Tak for du tog mia hemlighed! Begrav den
i hjertet,

—
dybt og varmt, som jeg dig gav den.

(Han går ud i Laggrunden til de andre.)

(falk ser et øjeblik efter ham og går et par gange op og ned i haven,
under synlig hestræbelse for at bekæmpe det opror, han er i. Lidt efter

kommer svanhild ud fra huset med et torklæde på armen og vil gå
mod baggrunden. falk nærmer sig lidt og betragter hende ufravendt;

SVANHILD standser.)

SVANHILD

(efter et kort ophold).

De ser så visst på mig — ?

FALK

(halvt for sig selv).

Ja der er trækket;
i øjets sjø det skygger over bunden,
det leger skjul med spottens alf om munden,
det er der.

SVANHILD.

Hvad? De gør mig halvt forskrækket.
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FALK.

De heder Svanhild?

SVANHILD.

Ja, det véd De vel.

FALK.

Men véd De. frøken, at det navn er- latterligt?
Gør mig til vilje; kast det bort ikveld!

SVANHILD.

Fy,
— det var egenmægtigt, lidet datterligt

—

FALK

(ler).

Hm, „ Svanhild" —
„ Svanhild" — —

(pludselig alvorlig.)

Hvorfor fik De sligt
memento mori alt fra De var liden?

Er det da stygt?

SVANHILD.

FALK.

Nej, dejligt som et digt,
men altfor stort og stærkt og strængt for tiden.

Hvor kan en nutidsfroken fylde ud
den tanke, navnet „ Svanhild" i sig fatter?

Nej, kast det bort, som et forældet skrud.

SVANHILD.

De tænker nok på sagakongens datter —
FALK.

Som skyldfri knustes under hestens hov.

SVANHILD.

Men shgt er jo forbudt i vor tids lov.

Nej, højt i sadlen! I min stille tanke
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jeg dromte tidt mig båren på dens ryg,

jog ud i verden vidt, jog kæk og tryg.

mens vinden slog som frihedsflag dens manke!

FALK.

Ja det er gammelt. I den „ stille tanke",

der ændser ingen af os grind og skranke,

der ræddes ingen for at bruge sporen;
—

i gerning holde:- vi os smukt til jorden;

thi livet er igrunden hvermand kært,

og der er ingen, som et dødsspring vover.

SVANHILD

(livligt).

.Jo. peg på målet, og jeg sætter over!

Men da må målet være springet værd.

Et Kalifornien bag nrkensandet, —
hvis ikke, blir man. hvor man er, i landet.

FALK

(spottende).

Nå, jeg forstår Dem; det er tidens fejl.

SVANHILD

(varuij.

.Ja netop tidens! Hvorfor sætte sejl,

når ingen luftning stryger over fjorden?

FALK

(ironisk).

Ja hvorfor sHde pidsken eller sporen,

uår ingen gylden indsats står som skænk

til den, der river sig fra bord og bænk

og jager fremad, båren hojt i sadlen?

Slig færd for færdens skyld tilhører adlen,

og adelsfærd i vor tid kaldes tant;

så var nok meningen?
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SVANHILD.

Ja, ganske sandt,

se pæretræet. som ved gærdet står,
—

hvor det er goldt og blomsterløst iår.

Itjor De skulde set. hvor det stod kækt

med kronen krøget under frugtens vægt.

FALK

(noget uviss").

Det vil jeg tro; men hvad er deraf læren?

SVANHILD

(med finhed).

Å, iblandt andet, at det fast er frækt,

når vor tids Zacharias kræver pæren.
Har træet overblomstret sig ifjor,

så må iår ej
fordres samme flor.

FALK.

Jeg vidste nok, De fandt det rette spor igen
i romantiken •—

bagud i historien.

SVANHILD.

Ja — vor tids dyd er af en anden slags.

Hvem ruster sig for sandhed nutildags?
Hvem er personens indsats vel tillags?

Hvor findes helten?

FALK

(ser skarpt på hpiide).

Og hvor er valkyrien?

SVANHILD

(ryster på hovedet).

Valkyrien bruges ej i dette land!

Da troen truedes itjor i Syrien,

gik De da did som korsets svorne mand?

Nej, på papiret var De varm som taler,
—

og sendte „ kirketidenden" en daler.

(Pause. FALK synes at ville svare, men holder iiide og går opover haven.!
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SVANHILD

(betragter ham en stund, nærmer sig og sporger blidt).

Falk, er De vred?

FALK.

Nej visst; jeg går og sturer,

se, det er alt.

to uforligte

Men grunden!

SVANHILD

(med tankefuld deltagelse).

De er som to naturer,

FALK.

Ja, det véd jeg vel.

SVANHILD

(hefligt).

FALK

(med udbrud).

Grunden? Jo. fordi jeg hader

at gå omkring med frækt udringet sjæl,

lig godtfolks kærlighed i alle gader,
—

at gå omkring med blottet hjertevarme,
som unge kvinder går med nøgne arme!

De var den eneste, — De, Svanhild, De —
så tænkte jeg,

—
nå, den ting er forbi —

(vender sig efter hende, idet hun går over mod lysthuset og ser ud.

De lytter
— ?

SVANHILD.

Til en anden røst, som taler,

hys! Hører De! hver kveld, når solen daler,

da kommer flyvende en liden fugl,
—

se der, — der kom den frem af løvets skjul
—

véd De, hvad fuldt og fast jeg tror? Hver den,

som her på jord blev nægtet sangens gave,
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hun fik af Gud en liden fugl til ven —
for én kun skabt og for den enes have.

FALK

(tager en sten op fra jorden).

Da gælder det, at fugl og ejer mødes,
skal ej

dens sang i fremmed have ødes.

SVANHILD.

Ja det er sandt; men jeg har fundet min.

Jeg fik ej ordets magt. ej sangerstemme;
men kviddrer fuglen i sit grønne gemme,
det er som digte daled i mit sind — —
nu ja

— de dvæler ej
— de flyver bort —

(FALK kaster stenen med heftighed; svanhild udstøder et skrig.)

o Gud, der slog De den! Hvad har De gjort!

(iler nd til højre og kommer snart ind igen.)

det var syndigt, syndigt!

FALK

(i lidenskabeligt oprer).

Nej
— kun øje

for øje, Svanhild, — ikkun tand for tand!

Nu får De ingen hilsen fra det høje,

og ingen gave mer fra sangens land.

Se, det er hævnen over Deres vaerk!

SVANHILD.

Mit værk?

FALK.

Ja Deres! Indtil denne time

slog i mit bryst en sangfugl kæk og stærk.

Se — nu kan klokken over begge kime, —
De har den dræbt!

SVANHILD.

Har jeg?
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FALK.

Ja, da De slog

min unge, glade sejrstro til jorden
—

(foragleligt.)

da De forloved Dem!

SVANHILD.

Men sig mig dog!

FALK.

Å ja,
den ting er sagtens i sin orden;

han tar examen, får sig strax en stilling,
—

han går jo til Amerika som prest
—

SVANHILD

(i samme tone).

Og arver nok en ganske vakker skilling;
—

ja,
for det er vel Lind De mener?

må De vel vide

bør jeg jo
—

r

FALK.

Bedst

SVANHILD

(med dæmpet smil).

Ja, som brudens søster

FALK.

, ?Gud! Det er ej
Dem

SVANHILD.

Som høster

hin lykkens overflod? Ak nej desværre!

FALK

(med næsten barnlig glæde).

Det er ej
Dem! 0, priset være Gud!

0, han er god og kærlig dog, Vorherre!
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Jeg får ej se Dem som en andens brud; —
det var kun smertens lys han vilde tænde

(vil gribe hendes hånd.)

hør mig, Svanhild — hør mig —

SVANHILD

(peger raskt mod baggrunden).

Se derhenne!

(hun går henimod huset. Fra baggrunden kommer i det samme fru halm,

ANNA, FROKEN SKÆRE, GULDSTAD, STYvr.R Og LIND. Under det foregående

optrin er solen gået ned; landskabet ligger i tusmørke.)

FRU HALM

(til Svanhild).

Nu har vi prestens lige på minuttet.

Hvor blev du af?

FRØKEN SKÆRE
(efter et blik på falk).

Du synes så betuttet.

SVANHILD.

Lidt ondt i hodet; det går over snart.

FRU HALM.

Og endda går du her med håret bart?

Hold theen færdig; ryd så op i stuen;

pent må her være, for jeg kender fruen.

(SVANHILD går ind i huset.)

STYVER

(til falk).

Véd du besked om prestens politik?

FALK.

Jeg tror ej han for dyrtidstillæg stemmer.
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STYVER.

Men dersom nu et lidet vink han lik

om versene, som jeg i pulten gemmer?

FALK.

Det muligt hjalp.

STYVER.

Ja gid,
—

for, tro du mig,

det kniber for os nu, vi bo skal sætte.

De elskovssorger, de er ikke lette.

FALK.

Tilpas; hvad vilde du på den gallej!

STY'VER.

Er elskov en gallej?

FALK.

Nej ægteskabet,
med lænker, trælleliv og frihedstabet.

STYVER

(da han ser, at froken skære nærmer sig).

Du kender ej den kapital, som bor

i kvindens tanker og i kvindens ord.

FRØKEN SKÆRE

(sagte).

Tror du grossereren vil endossere?

STYVER

(gnaven).

Jeg véd ej visst endnu; jeg skal probere.

(de fjerner sig i samtale.)

LIND

(dænipet til falk, idet han nærmer sig med anna).

Jeg kan ej dy mig længer; i en fart

jeg forestille må —
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FALK.

Du burde tie,

og ingen uvedkommende indvie

i det, som eders er —

LIND.

Nå, det var rart; —
for dig, min medlogerende i huset,

jeg skulde holdt min unge lykke skjult!

Nej, nu, mit hode har fåt håret gult,
—

FALK.

Nu vil du gøre dig dit hode kruset?
Ja, kære bedste ven, hvis det er meningen,
så skynd dig blot og deklarer foreningen!

LIND.

Det har jeg også tænkt af flere grunde,

og deriblandt er en især af vægt;
sæt for exempel, at her tindes kunde
en kurtisør, som lusked om fordækt;
sæt at hans hensigt trådte frem påtageligt,
som frieri; det var dog ubehageligt.

FALK.

Ja, det er sandt; jeg havde ganske glemt,
du var til noget højere bestemt.

Som elskovs friprest står du midl er tidig t;

sent eller tidligt skal der avanceres;
men det er selv mod skik og vedtægt stridigt,
om allerede nu du ordineres.

LIND.

Ja dersom
ej grossereren

—

FALK.

Hvad han?



153

ANNA

(undselig).

Å, det er noget, Lind kun ind sig bilder.

LIND.

Sig ikke det; det aner mig han skiller

mig ved min lykke, når og hvor han kan.

Den fyr er jo en daglig gæst herude,

er rig og ugift, fører jer omkring;
kort sagt, min elskte, der er tusind ting,

som ej
kan andet os end ondt bebude.

ANNA

(med et siik).

det var synd; her var så godt idag.

FALK

(deltagende til lind).

Ja slip ej lykken for en rodløs grille;

vent i det længste før du toner flag.

ANNA.

Gud! Frøken Skære ser på os; ti stille!

(hun og LIND fjerner sig til forskellige kanter.)

FALK

(ser efter lind).

Der går han til sin ungdoms nederlag.

GULDSTAD

(som imidlertid har stået ved trappen i samtale med fru halm og froken

SKÆRE, nærmer sig og slår ham på skuldren).

Nå, står man her og grunder på et digt?

FALK.

Nej, på et drama.

GULDSTAD.

Det var da som fanden; —
jeg trode ej. De gav Dem af med sligt.
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FALK.

Nej dette her er også af en anden,

en ven af mig, ja af os beggeto;
—

en fejende forfatter kan De tro.

Tænk Dem, fra middagstider og til kveld

han digtet har en hel idyl tilende.

GULOSTAD

(polulskl.

Og slutningen er god!

FALK.

De véd da vel

at teppet falder først — med ham og hende.
Men det er blot en del af trilogien;

bagefter kommer nok forfattersvien,

når nummer to, forlovelsens komedie,
skal digtes gennem lange akter fem,

og stoffets tråd skal spindes ud af dem
til ægteskabets drama, som det tredje.

GULDSTAD

Ismilendel.

Man skulde tro forfatterlyst var smitsom.

FALK.

Så? Hvorfor det?

GULDSTAD.

Jeg mener forsåvidtsom

jeg også går og grunder på en digtning,
—

(henimelighedsf'uld(.)

en ftiktisk en,
— foruden alskens svigtning.

FALK.

Og hvem er helten, om man spørge tør?
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GULDSTAD.

Det siger jeg imorgen, ikke før.

FALK.

Det er Dem selv!

GULDSTAD.

Tror De, som slig, mig duelig?

FALK.

En bedre helt var sikkert ikke mulig.
Men nu heltinden? Hun skal sikkert hentes

fra landets friluft, ej fra byens kvalm?

GULDSTAD

(truer med fingeren).

Hys,
— det er knuden og med den må ventes! —

(slår over i en anden tone.)

Sig mig, hvad synes De om frøken Halm?

FALK.

A, hende kender De visst meget bedre;

min dom kan hverken skæmme eller hædre. —
(smilende.)

Men vogt Dem bare, at det ej går galt

med dette „digt", hvorom De har fortalt.

Sæt at jeg kunde Deres tillid svige

og omkalfatre udfald og intrige.

GULDSTAD

(godmodigt).

Nå ja, så vilde jeg mit Amen sige.

FALK.

Det er et ord?
11*
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GCLD.STAD.

De er jo inand af faget;

del var jo diiiut, om Deres hjælp blev vraget
af en, der regnes må til fuskerlaget.

(går op iiinrl l)a};griiii(l<ii.)

FALK

(i forbigiliMidc til linjO.

Du havdc rot; grossereren går om
med morderplaner mod din unge lykke.

( i] urner sig.)

LIND

(dæiiipel til anna).

Der kan du se, at ej min frygt var tom;

vi må på timen ud med sproget rykke.

(dl! iiiprmer sig iku iiai.m, der tilligenied frøken skære sliir ved huset.)

GULDSTAD

(i samtale med styver).

El dejligt vejr ikveld.

STYVER.

A ja såmen,

GULDSTAD

(spøgende). •—

Er der galt påfærde

når man er oplagt

med Deres kærlighed?

STYVER.

Ej just med den —

FALK

(diT 01' kommeii til).

Men med forlovelsen?
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STYVER.

Det kuiule være

FALK.

Hurra; du er da ikke blank og har
tnr poesiens småmynt, kau jeg høre!

STYVRR

(sIikUi.

•leg skonner
ej, hvad poesien har

med mig og min forlovelse at gore.

FALK.

Du skal ej skønne det; hvis elskov grunder
sit eget væsen ud, da går den under.

P GULDSTAD

(til styver).

Men er det noget, som kan rettes på,
så ud med det.

I
STYVER.

Ja, jeg har hele dagen
funderet på at foredrage sagen,
men kan

ej frem til konklusjonen nå.

FALK.

Jeg hjælper dig og skal mig fatte kort:
Alt fra du op til kæreste var rykket,
så har du følt dig, så at sige, trykket

—
STYVER.

Ja det til sine tider endog hårdt.

FALK

(ve(ll)liveiide).

Har følt dig svært betynget af foipliglelser,
som du gav fanden, hvis det blot gik an;
se det er tingen.
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STYVER.

Hvad er det for sigtelser !

Jeg har fornyet som en punktlig mand:

(henvendt til guldstad.)

men mere kommer til i næste måned;
når man sig gifter, får man jo en kone —

FALK

(glad).

Nu er påny din ungdomshimmel blånet,

det var en genklang af din sangtids tone!

Så skal det være; jeg forstod det straks:

du trængte blot til vinger og en saks!

STYVER.

En saks?

FALK.

Ja, viljesaksen, for at klippe
hvert bånd itu, så bort du kunde slippe,

og flyve ud —
STYVER

(i vrede).

Nej, nu blir du for grov!
At sigte mig for brud på statens lov!

Seg skulde tænke på at absentere mig?
Sligt er jo attentat på at blamere mig,

—
verbalinjurier!

FALK.

Men er du gal!
Hvad er din mening da? Så tal dog

— tal!

GULDSTAD

(leende til «tyver).

Ja, selv De kommer til at klare tanken!

hvad handles om?
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STYVER

(griber sig summen |.

Et lån i sparebanken.

FALK.

Et lån!

STYVER

(liurtigt til guldstad).

Ja egentlig en endossent

for hundred daler eller så omtrent.

FRØKEN SKÆRE

(der imidlertid har stået hos fru halm, lind og anna).

Å nej, jeg gratulerer! Gud, hvor dejligt!

GULDSTAD.

Hvad er der nu!

(går hen til damerne.)

Det var da ubelejligt.

FALK

(slår overgivent armen om hans nakke).

Hurra; trompetens lyd forkynder sødt,

at dig en broder er i Amor født!

(drager ham med sig til de andre.)

FRØKEN SKÆRE

(overvældel til herrerne).

Tænk, Lind og Anna, — tænk Dem, han har fåt hende !

Nu er de kærester!

FRU HALM

(med rørelsens tårer, medens parret onskes tillykke).

Det er den ottende,

som går forsørget ud fra dette hus; —
(rettet mod falk.)

syv søsterdøttre, — alle med logerende
— —

(angribes for stærkt og holder iorklædet for øjnene.)
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FRØKEN SKÆRE

(til ANNA|.

Nå, her vil komme nok af gratulerende!

(kæler for hende og er bevæget.)

LIND

(griber falks hænder).

Min ven, jeg går som i en salig rus!

FALK.

jjyg.
— som forlovet mand du medlem er

af salighedens mådeholdsforening;

lyd laugets love;
—

ingen orgier her!

(vender sig til guldstad med et anstrog af ondskabsfuld deltagelse.]

Nå, herr grosserer!

GULDSTAD

(fornøjet).

Efter min formening

spår dette lykke for dem heggeto.

FALK

(ser sludsende på ham).

De bær jo sorgen med prisværdig ro.

Det glæder mig.

GULDSTAD.

Hvad mener De, højstærede?

FALK.

Jeg mener blot, at eftersom De nærede

forhåbning for Dem selv —

GULDSTAD.

Så? Gjorde jeg?



161

FALK.

Ja, idetmindste var De nær på vej;

De nævnte froken Halm; her stod De jo

og spurgte
—

GULDSTAD

(smilende).

Ja, men er der ikke to?

FALK.

Det er — den anden, søsteren, De mener!

GULDSTAD.

.Ja, søsteren, den anden, —
netop hende.

Lær denne søster nærmere at kende,

og døm så selv, om ikke hun fortjener

at lægges mærke til en smule mer,

end her i huset nu for tiden sker.

FALK

(koldt).

Hun har visst alle gode egenskaber.

GULDSTAD.

.Just ikke alle; selskahstonen har

hun ej
det rette greb på; der hun taber —

FALK.

Ja det er slemt.

GULDSTAD.

Men hvis fru Halm blot tar

en vinter til det, vædder jeg hun viger

for ingen anden.

FALK.

Nej, den ting er klar.
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GULDSTAD

(leende).

Ja, det er mærkeligt med unge piger!

FALK

(lystig).

De er som vinterrugens sæd at se;

de spirer uformærkt i frost og sne.

GULDSTAD.

Fra jul er balsalonen deres hjem
—

FALK.

Der gødsles med skandaler og med blamer

GULDSTAD.

Og når så forårsvarmen bryder frem —

FALK.

Så skyder op småbitte grønne damer!

LIND

(træder til og griber falks hænder).

Hvor klogt jeg gjorde; over al forstand —
jeg føler mig så lykkelig og sikker!

GULDSTAD.

Se der er kæresten; fortæl hvordan

man sig som nyforlovet elsker skikker!

LIND

(ubehageligt berørt).

Sligt drøftes nødigt med en tredjemand.

GULDSTAD

(spøgende).

I slet humør! Jeg skal til Anna klage.

(nærmer sig lil damerne.)
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LIND

(ser efter ham).

Hvor kan man sllgt et menneske fordrage!

FALK.

Du tog forresten fejl
af ham. —

LLXD.

Ja så?

FALK.

Det var ej Anna, som han tænkte på.

LIND.

Hvad! Var det Svanhild?

FALK.

Ja, det véd jeg ikke.

(med et lunefuldt udtryk.)

Tilgiv mig, martyr for en fremmed sag!

LIND.

Hvad mener du?

FALK.

Sig, har du læst idag
avisen?

LIND.

Nej.

FALK.

Jeg skal dig bladet skikke;

der står om en, som fik, på skæbnens bud,

sin gode friske kindtand trukket ud,

fordi en fætter af ham led af tandværk.

FRØKEN SKÆRE

(ser ud til venstre).

Der kommer presten!
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FRU HALM.

Vil De se hvor mandstæikr

STYVER.

Fem, seks, syv, otte børn —
FALK.

Det var ubændigt!

FRØKEN SKÆRE.

Uf, sligt må næsten kaldes uanstændigt!

(Man har imidlertid hørt en vogn standse udenfor til venstre. Presten^

hans kone og otte småpiger, alle i rejsetoj, kommer ind en for en.)

FRU HALM

(iler de kommende imøde).

Velkommen, hjerteligt velkommen!

STRAMAND.

FRU STRAMAND.

Tak!

Her er visst gæstebud

FRU HALM.

A, hvilken snak!

FRU STRAMAND.

For gor vi bryderi
—
FRU HALM.

Nej ingenlunde;
De kommer så tilpas, som tænkes kunde ;

min datter Anna blev forlovet just.

STRAMAND

(ryster annas hånd med salvelse |.

Så lad mig vidne; — elskov, — kærligheden,
det er en skat, som ikke møl og rust

fortære kan, — hvis der er noget ved den.
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FRU HALM.

Men hvor det dog var smukt. De tog de små
herind til bven med Dem.

STRAMAXD.

Fire spæde
vi har foruden disse her.

FRU HALM.

j a sa •

STRÅMAND.

Tre af dem er for små til allerede

at fatte tabet af en kærlig fader

i storthingstiden.

FRØKEN SKÆRE

(til FRU HALM, idet hun tager farvel |.

Nu jeg Dem forlader.

FRU HALM.

A. hvorfor vil De alt så tidligt gå?

FRØKEN SKÆRE.

Jeg må til byen og fortælle nyheden;
hos Jensens véd jeg man går sent til ro;

jo, lanterne blir glade, kan De tro.

Min sode Anna, skil dig nu ved blyheden;
—

imorgen er det søndag; gratulanter
vil strømme over dig fra alle kanter!

FRU HALM.

Godaften da!
(til de øvrige.)

De har vel ej imod
en dråbe the? Fru Stråmand, vær så god!

^FBU HALM, STRÅMAND, tians koiie Og barn, samt gcldstad, lind og anna

går ind i huset.)
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SIGURD.

Dagny, folj^ iiud: —
jeg må blive; thi rygtet

om lvckaiii|Hii er alt pa vandring mellem folk, og

jeg kan ikke mode Gunnar for tiden kommer; men
du, — styr og råd din fader; hæderligt må han fare

frem: i Gunnars gård er mange kvinder; ingen mén
nia veddes TTjordis eller de andre.

DAGNY.

.la ja. jeg vil med. På Hjørdis tænker du dog;
tak lor di't hjertelag!

SIGURD.

Gå, gå, Dagny!

DAGNY.

Jeg går; men for Hjørdis kan vi være trygge:
hun har gyldne hærklæder i huret, og værger sig
nok selv.

SIGURD.

Det tænker jeg med; men gå du endda; styr
din faders færd; våg over alle og

— over Gunnars
hustru?

DAGNY.

Lid på mig. Vel modt igen!

(hun går efter de forrige.)

SIGURD.

Det er første gang, fosterhroder, at jeg står

våbenløs, mens du er stedt i fare. (lytter.) Jeg hører

skrig og sværdhug;
— de er alt ved gården, (vil over

til liojre, men standser og viger forbiuiset tiJbage.l Hlørdis ! Hlin

kommer hid !

(luonin-s, kladt i kort rod skarlagenskjortel, med gyldne våbenstykker:

lijelm, ]ian(lser, arm- og benskinner. Hendes bår er udslået; på ryggen
bærer hun el kogger, og ved beltet et lidet skjold; i hånden har hun

buen med hårsnoren.)
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UJOUUIS

(ilsomt og seende sig tilbnge, som om hun æiigstedes af noget, der for-

tiiiilte liendo, giir tæt lien til sigird, tager ham ved armen og siger

(hvmjjetl :

Sigurd, Siguril, kan du se iUnx'^

.SIOfRD.

Hvem? Hvor?

ii.Toiinis.

riven der — lige ved ; den rorer sig ikke
;
den

ser i>u mig med to rode ojne!
— Det er min fylgje,

Sigurd! Tre gange har den vist sig for mig; det

[•etyder, at jeg visselig skal do iiuit!

SIGURD.

Hjørdis, Hjordis!

njORms.

Der sank den i jorden! Ja, ja, nu har den

varslet mig.

SIGURD.

Du er syg; kom og gå iud!

HJØRDIS.

Xej, her vil jeg vente; jeg har ikke lang tid igen!

SIGURD.

Hvad er der hændt med dig?

HJØRDIS.

Hvad der er hændt? Det véd jeg ikke; men
sandt var det, du sagde idag, at Gunnar og Dagny
stod mellem os; hort fra dem og fra livet må vi;

da kall vi blive sammen!

SIGURD.

Vi? Ha, du mener — !
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Et sjæleliv i Deres årer banker,

De ejer varme ord for stærke tanker.

De vil ej
tåle formens snørliv lagt

om Deres hjerte, frit må det pulsere;
De fik ej

stemme til at sekundere

i fælleskoret efter vedtægts takt.

SVANHILD.

Og tror De ikke smerten mangengang
mit syn har mørknet og gjort harmen trang?

Jeg vilde hryde mine egne veje
—

FALK.

Ja, i den stille tanke?

SVANHILD.

Nej, i dåd.

Men så kom tanterne med gode råd, —
de skulde sagen drøfte, granske, veje

— —
(nærmere.)

den stille tanke, siger De; nej kækt et

forsøg jeg vovede — som malerinde.

FALK.

Og så?

SVANHILD.

Det glap, thi evnen var mig nægtet;
men frihedstrangen lod sig ikke hinde;

hag stafeliet søgte den theatret —

FALK.

Den plan hlev sagtens også omkalfatret?

SVANHILD.

Ja efter forslag af den ældste tante;
hun foretrak en plads som gouvernante

— —
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FALK.

Men dette her liar ingen for mig sagt!

SVANHILD.

Naturligvis; de tog sig vel iagt.

(med et smil.)

De frvgted nok, „min fremtid" skulde lide,

hvis unge herrer fik den sag at vide.

FALK

(ser en stund på hende mod tankefuld deltagelse).

Jeg ante længst, at Deres lod blev slig.
—

Jeg mindes grant, da førstegang jeg så Dem,
hvor lidt de tyktes mig de andre lig,

og hvor fast ingen evned at forstå' Dem.

Om bordet sad det pyntelige lag,

hvor theen dufted, — passiaren surred.

mens frøkner rødmed og mens herrer kurred,

lig tamme duer på en lummer dag.

Religionens og moralens sag
blev talt af modne møer og matroner.

og husligheden prist af unge koner.

mens De stod ensom, lig en fugl på tag.

Og da så sladderen tilslut var steget

til thevandsbakkanal og prosasvir,
—

<la skinned De som sølvet, vægtigt })ræget,

imellem stemplet kobber og papir.

De var en mønt ifra et fremmed rige,

blev her beregnet efter anden kurs,

var neppe gangbar i en kvik diskurs

om vers og smør og kunst og mer deslige.

Da —
just som frøken Skære havde ordet —

SVANHILD

(med et alvorligt anstrog).

Mens kæresten stod bag, som ridder bold,

og bar sin hat på armen lig et skjold
—
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FALK.

Da nikked Deres moder over bordet:

„Drik, Svanhild, forend theen bliver kold".

Og De dråk theen ud, den lunkne, vamle,

som den blev nydt af unge og af gamle.

Men navnet tog mig i det samme nu;

den vilde Vølsungsaga med sin gru,

med sine faldne ætters lange række,

mig tyktes ind i vor tid sig at strække;

jeg så i Dem en Svanhild nummer to,

i andre former, efter tiden lempet.

Bag reglens løgnflag er forlænge kæmpet,
nu fordrer fylkingen forlig og ro;

men hånes loven i en samtids brøde,

da må for slægtens synd en skyldfri bløde.

SVANHILD

(med let ironi).

.Jeg tænkte niindst, at slige fantasier,

så blodige, tik liv i thevandsdunst;

men det er sagtens Deres mindste kunst

at høre ånders røst, hvor ånden tier.

FALK

(bovæget).

Nej, le ej, Svanhild; bagved Deres spot
der glittrer tarer,

— o. jeg ser det godt.

Og jeg ser mer; er De i støvet trådt,

og æltet til et ler, hvis form ej huskes,

da skal af hver en tusindkunstner fuskes

med modellerkniv plumpt og dumt og råt.

Vorherres gerning verden plagierer,

den skaber Dem påny
— i eget billed;

den ændrer, lægger til, tar fra, formerer.

Og er De slig på posteimentet stillet,
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da jubler den: Se nu er hun normal!
Se hvilken plastisk ro; som marmor sval!

Bestrålt af lys fra lampen og fra kronen
hun passer dejligt til dekorationen !

(griber lidenskabelig hendes hånd.)

Men skal De cxndigt dø, da lev forinden!

Vær min i Herrens vårlige natur;
De kommer tidsnok i det gyldne bur.

J)er trives damen, men der sygner kvinden,

og ene hende elsker jeg i Dem.
Lad andre få Dem i det nye hjem;
men her, her sprang min første livsvår ud, —
her skød mit sangertræ de første skud;
her fik jeg vingers flugt;

— hvis De ej svigter,

jeg véd det, Svanhild, —
her, her bhr jeg digter!

SVANHILD

(blidt bebrejdende, idet hun trækker hånden til sig).

0, hvorfor siger De mig dette nu?
Det var så smukt, når vi i frihed modtes.
De skulde tiet; skal da lykken støttes

af løftets ord. for
ej at gå itu!

Nu har De talt, og nu er alt forbi.

FALK.

Nej, jeg har pegt på målet, sæt nu over,
min stolte Svanhild. — hvis De springet vover.

Vær kæk; vis. De har mod at være fri!

At være fri?

SVANHILD.

FALK.

Ja, det er netop frihed,

12*
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at gørc lieltud fyldest i sit kald;

og D e . det véd jeg, blev af hinden viet

til værn for mig mod skønheds syndefald.

Jeg må, som fuglen jeg Itlev opkaldt efter,

mod vinden stige, skal jfg hojden nå;

De er den luftning, jeg kan vugges på;

ved Dem får først min vinge bærekræfter.

Vær min, vær min, til De blir verdens eje,

når løvet falder, skilles vore veje.

Syng Deres sjælerigdom i mig ind,

og jeg skal give digt for digt tilbage;

så kan De ældes under lampeskin,
som træet gulner, uden kval og klage.

SVANHILD

(med undertrykt bitterhed).

Jeg kan ej takke for den gode vilje,

skønt klart den viser Deres hjertelag.

De ser på mig. som barnet på en silje,

der skæres kan til fløjte for en dag.

FALK.

Ja, det er bedre end i sumpen stå,

til høsten kvæler den med tåger gra.

(lieftigt.)

De må! De skal! Ja, det er Deres pligt

at skænke mig, hvad Gud Dem gav så rigt.

Hvad De kun drømmer, gror i mig til digt!

Se fuglen der, —
uvittigt jeg den slog;

den var for Dem, som sangens bøgers bog.

0, svigt mig ikke; syng for mig som den, -

mit liv skal give digt for sang igen!

SVANHILD.

Og når De kan mig, og når jeg er tom

og sunget har min sidste sang fra grenen,
-

hvad så?
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FALK

(betragter hende).

Hvad så? Nå ja, så husk Dem om.

(peger ud i haven.)

SVANHILD

(sagte).

ja, jeg husker De kan Lruge stenen.

FALK

(ler liånhgt).

Det er den frihedssjæl De pralte med, —
den, som gad vove, når kun malet var der!

(med styrke.)

Jeg har Dem målet vist: giv nu et svar, der

for evigt strækker til.

SVANHILD.

De svaret véd:

Pa Deres veje kan jeg aldrig nå Dem.

FALK

(koldt afbrydende).

Sa nok om den ting: lad så verden få Dem.

SVANHTLD

(har i taushed vendt sig fra ham. Hun stoller hænderne mod altanens

rækværk og hviler hovedet på dem).

FALK

(går nogle gange frem og tilbage, tar en cigar op, standser nær ved

hende og siger efler en pause):

De linder visst, at det er meget latterligt,

hvad jeg har underholdt Dem med ikveld?

(holder inde som for at vente på svar. svanhild tier.)

.Jeg har forløbet mig, jeg ser det vel;

De kan kun føle sosterligt og datterligt;
—
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luu-efter taler jeg med handsker på,

slig vil vi to hiiianden bedst forstå. — —

(venter lidt; men da Svanhild blir ubevægelig stående, vender han sig

og går over til højre.)

SVANHILD

(lofter hovedet efter en kort taushed, ser fast på ham og nærmer sig).

Nu vil jeg sige Dem et alvorsord

til tak for frelsens hånd, De vikle rakt mig.

De brukte for et billed, som har vakt mig

I

^8 O

til klar forstand på Deres „flug-t fra jord".

De ligned Dem med falken, der må stævne

mod vinden, dersom den skal højden nå;

jeg var det vift, der bar Dem mod det blå,
-

foruden mig var magtlos Deres evne. —
Hvor jammerligt! Hvor småt i et og alt,

—
ja latterligt, som selv tilslut De aned!

I frugtbar jordbund lignelsen dog ftildt;

thi for mit syn en anden frem den måned,

der ej,
som Deres, hinker lam og halt.

Jeg så Dem, ej som falken, men som dragen,

som digterdrage, dannet af papir,

hvis eget jeg en biting er og blir,

mens sejlgarnssnoren udgør hovedsagen.

Den brede brystning var som skreven fuld

af fremtidsveksler på poetisk guid;

hver vinge var en bundt af epigrammer,
som slår i ve

jr og vind, men ingen rammer;

den lange hale var et tidens digt,

der skulde synes slægtens fejl at pidske,

men som kun drev det til så småt at hviske

om et og andet, der har brudt sin pligt.

Slig lå De magtesløs for mig og bad:

„Å, sæt mig op i vester eller oster!

Å, lad tilvejrs mig gå med mine kvad,

selv om det koster skænd af mor og søster!"
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FALK

(knytter hiviiderne i slærk indre bevægelse).

Ved Gud i himmelen —
!

SVANHILD.

Nej, tro mit ord,

til slig en børneleg er jeg for stor:

men De, som fodtes til en åndens dåd, —
De nojes med en flugt mod skyens kyster

og hænger Deres digtliv i en tråd,

som jeg kan slippe når og hvor jeg lyster!

FALK

(raskt).

Hvad skriver vi idag?

SVANHILD

(mildere).

Se, det er smukt;

lad denne Dag en mærkedag Dem være;

lad farten gå for egne vingers flugt,

så får det enten briste eller bære.

Papirets digtning hører pulten til,

og kun den levende er livets eje;

kun den har færdselsret på højdens veje;

men vælg nu mellem begge den De vil.

(nærmere ved liam.)

Nu har jeg gjort, som før De bad mig om:

jeg sunget har min sidste sang fra grenen ;

det var min eneste; nu er jeg tom;

hvis nu De lyster, kan De kaste stenen!

(hun går ind i huset,; falk tjlir ubevægelig stående og ser efter hende;

langt ude på våndet skimtes en båd, derfra hores fjernt og dæmpet

følgende :)

KOR.

Jeg spiler min vinge, hejser mit sejl,
'

susei' som ørn over llvs.sjøens spejl;
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agter går nuigernes skai*e.

Overbord med fornuftens ballast kun!

Kanhænde jeg sejler min skude på grund;

men så er det dog dejligt at fare!

FALK

(adspretlt, farer op af sine tanker).

Hvad? sang? Na ja
— det er nok Linds kvartet,

den over jiiblen ind; se det er ret!

(til GULDSTAD, soiii koiumer url med en stovfrakke på armen.)

Nå, herr grosserer,
— lister man sig væk?

GULDSTAD.

Ja. Lad mig bare først få på mig frakken;

vi upoeter tåler ikke træk,

hos os slår aftenluften sig på nakken.

Godnat!

FALK.

Grosserer! For De går,
— et ord!

Peg på en gerning for mig, men en stor —
!

På livet løs — —
!

GULDSTAD

(med ironisk eftertryk).

Nå, ga De los på livet,

så skal De se, det går på livet løs.

FALK

(ser tankcfuld på ham og siger langsomt).

Der er i kort begreb programmet givet.

ludbryder livligt.)

N u er jeg vågnet af den tomme dos,

nu har jeg kastet livets store tærning,

og De skal se,
—

ja fanden ta'e mig
—

GULDSTAD.

band ikke; sligt gor ej en flue sky.

Fy,
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FALK.

Nej, ikke ord, men geniiiig. bare geriiing!
Vorherres arbejdspkiu jeg vender om; —
seks ugedage spildtes med at gabe;
min verdensbygning ligger endnn tom; —
imorgen, søndag

—
hej, da vil jeg skabe!

GULDSTAD

(leende).

Ja, lad mig se, at De med kraft tar fat;

men gå nu ind og læg Dem først, godnat!

(jjår ud til venstre. Svanhild ses i værelset over verandaen, hun lukker

vinduet os ruller gtirdiiiet ned.)

FALK.

Nej, nu til dåd; forlænge har jeg sovet.

(ser op til svANHitns vindu og udbryder som greben af en stærk be-

slutning:)

Godnat! Godnat! Drøm sødt i denne nat;

imorgen, Svanhild, er vi to forlovet.

(går raskt ud til liøjre; fra våndet lyder atter:)

KOKET.

Kanhænde du sejler din .skude på griind;

men så er det dog dejligt at fare!

(Båd^ glider langsomt videre, idet teppet falder.)



ANDEN AKT.

(Søndag eftermiddag. Pyntede damer og herrer drikker kaffe på altanen.

Gennem de åbne glasdøre ses flere af gæsterne inde i havestuen: derfra

hores følgende:)

KOR.

Velkommen i vort, de forlovedes, lag!

Nu kan I elske for åbne døre,

nu kan I favnes den lange dag,
nu kan I kysses efter behag; —

frygt ikke lytterens øre.

Nu kan I sværme så dejligt, I to;

,
det har I lov til ude og hjemme.
Nu kan jer kærlighed frit sætte bo;

plej den og vand den og lad den så gro;
vis os nu pent I har nemme!

FRØKEN SKÆRE
(inde i stuen).

Nej, at jeg ikke skulde vidst det, Lind;

jeg skulde drillet Dem!

EN DAME

(sammesteds).

Uf, ja hvor græmmeligt!
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EN ANDEN DAME

(i doren).

Han skrev vel, Anna?

EN TANTE.

Nej!

FRØKEN SKÆRE.

Det gjorde min.

EN DAME

(på altanen).

Anna, hvor længe har det været hemmehgt?
(lober ind i stuen.)

FRØKEN SKÆRE.

Imorgen må du ud og købe ring.

FLERE DAMER

(ivrigt).

Vi skal ta'e mål af ham!

FRØKEN .SKÆRE.

Snak om en ting;

det skal hun selv.

FRU STRÅMAND

(på altanen, til en dame med håndarbejde).

De syr med attersting?

HUSJOMFRUEN

(i døren, med en brikke).

En halv kop kaffe til?

EN DAME.

Ja tak, en dråbe.
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FRØKEN SKÆRE.

Hvor heldigt, at du får din nye kåbe

til næste uge, når I skal omkring.

EN ALDRENDE DAME

(i stuen ved vinduet).

Når går vi så i udstyrsmagasinet?

FRU STRÅMAND.

Hvad er vel prisen nu på postelinet?

EN HERRE

(til nogle damer på altanen |.

Læg mærke til herr Lind med Annas handske.

NOGLE AF DAMERNE

(med højrøstet glæde).

Ved Gud, han kyssed den!

ANDRE

(ligeså, idet de springer op).

Hvad! Er det sandt!

LIND

(viser sig, rod og forlegen indenfor doren).

Å hvilken snak!
(fjerner sig.)

FRØKEN SKÆRE.

Jo visst, jeg så det grant!

STYVER

(i doren med en kaffekop i den ene hand og en tvebak i den anden).

Nej, man må ikke faktum så forvanske;

jeg attesterer, vidnerne tar fejl.

FRØKEN SKÆRE
(indenfor og uden at ses).

Kom, Anna; stil dig foran dette spejl!
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NOGLE DAMER

(rabende).

De også, Lind!

FRØKEN SKÆRE.

Ryg imod ryg! Lidt nøjere!

DAMERNE PÅ ALTANEN.

Kom, lad os se, hvor meget han er højere.

(Alle lober ind i havestuen; latter og hojrostet passiar hores en stund

derinde.)

FALK

(som linder det foregående optrin har spadserel omkring i haven, kom-

mer nu frem i forgrunden, standser og ser ind, til larmen nogenluude
har lagt sig).

Der slagter de en elskovs poesi.
—

Hin fusker, som stak koen ubehændigt,
så den i døden pintes unodvendigt,
han fik sit vand og brød i dage ti;

men disse — disse der —
, de slipper fri.

(knytter hånden.)

Jeg kunde fristes til —
; hys, tomt er ordet;

kun handling fra idag, det har jeg svoret.

LIND

(kommer hastigt og forsigtigt ud af døren).

Nå, Gud ske lov, nu taler de om smagen;
nu kan jeg slippe

—

FALK.

Hej, du er da tryg

på lykken; ønskesværmen, tæt, som myg,
har surret op og ned her hele dagen.

LIND.

De mener det så vel, den hele flok;

skønt noget mindre kunde være nok.
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Den andel, som de tar, er næsten trættende;

at slippe bort en stund vil være lettende.

(vil gå ud til hiijre.)

FALK.

Hvor går du?

4

(

LIND.

Ned på hyblen, har jeg tænkt.

Bank på, ifald du finder doren stængt.

FALK,

Men skal jeg ikke hente Anna ud til dig?

LIND.

Nej
— vil hun noget, sender hun nok bud til mig.

Vi taltes ved igår til langt på nat;

da fik jeg hende sagt omtrent det vigtigste;
desuden synes jeg, det er det rigtigste,

at omgås sparsomt med sin lykkes skat.

FALK.

Ja, du har ret; man bør for dybt ej gribe
til dagligbrug

— %

LIND.

Hys, lad mig komme væk.

Nu skal jeg få mig en fornuftig pibe;

jeg har
ej røgt tre hele døgn i træk.

Mit blod har været i en slig bevægelse;

jeg gik og skalv for at hun skulde vrage mig
—

FALK.

Ja, du kan trænge til lidt vederkvægelse.

LIND.

Og du kan tro, at knasteren skal smage mig.
(går ud til hojre. frøken skære og nogle andre damer kommer fra

havestuen.)
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FRØKEN SKÆRE

(til fai.k).

Det var visst ham, der gik?

FALK.

Ja, det var vildtet.

NOGLE DAMER.

At løbe fra os!

ANDRE.

Fy, det er da skam!

FALK.

Han er lidt sky endnu, men blir nok tam,

når han en ugestid har båret skiltet.

FRØKEN SKÆRE

(ser sig om).

Hvor sidder han?

FALK. 1

Nu sidder han på kvisten

i havehuset, i vor fælles rede;

(boniigt.)

men De må ikke drive ham dernede;

å, lad ham puste ud!

FRØKEN SKÆRE.

Nu vel; men fristen

blir ikke lang.

FALK.

Å, giv ham et kvarter, —
så kan De forfra jo begynde legen.
Nu er han inde i en engelsk præken

—
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FRØKEN SKÆRE.

DAMERNE.

A, De narrer os! De ler!

FALK.

For ramme alvor. Han er fast bestemt på
at modta'e kald etsteds blandt emigranterne,

og derfor —
FRØKEN SKÆRE

(torskrækket).

Gud, han har da ikke gemt på
det gale indfald?

(til damenie.)

Råb på alle lanterne!

Hent Anna og fru Stråmand og fru Halm!

NOGLE DAMER

(i bevægelse).

Ja, sligt må hindres!

ANDRE.

Vi må gøre kvalm!

FRØKEN SKÆRE.

Der er de: gudskelov;
(lil ANNA, der kommer fra havestuen sammen med presten, hans kone

og BØRN', STYVER, GULDSTAD, FRU HALM Og DE GVRIGE GÆSTER.)

Véd du, hvad Lind

er fast bestemt på i sit stille sind?

At gå som prest derover —

ANNA.

Ja, jeg véd.

FRU HALM.

Og du bar lovet ham —
!



185

ANNA

(forlegen).

At rejse med.

FRØKEN SKÆRE

(oprørt).

Så har han snakket for dig!

DAMERNE

(slår hænderne sammen).

Nej,
— hvor snedig!

FALK.

Men husk den indre trang hos ham —
!

FRØKEN SKÆRE.

Ja, Gud;

den følger man, når man er løs og ledig;
men en forlovet følger blot sin brud. —
Nej, søde Anna, tænk dig om itide;

du er i hovedstaden barnefødt — ?

FALK.

At Hde for ideen er dog sødt!

FRØKEN SKÆRE.

Skal man for kærestens ideer lide?

Til sligt er man, ved Gud, dog ikke nødt!

(til damerne.)

Kom allesammen!

(tar ANNA under armen.)

Vent; nu skal du høre; —
lad så ham- vide, hvad han har at gøre.

(de går op mod baggrunden og ud til hojre i ivrig samtale med flere af

damerne; de øvrige gæster spreder sig i forskellige grupper rundt om i

haven, falk standser stråmand, hvis kone og horn stedse holder sig i

hans nærhed. guldstad går fra og til under den følgende samtale.)

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. II. 13
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FALK.

Herr pastor, hjælp den unge troens kæmpe,
før de får frøken Anna stemt imod ham.

STRÅMAND

(i embedstone).

Ja kvinden bør sig efter manden lempe;
— —

(betenkelig.)

Men dersom jeg i middags ret forstod ham,
så hviler kaldet på en uviss grund,

og offeret, som bringes, er nok tvilsomt —

FALK.

A nej, herr pastor, døm dog ej for ilsomt.

Jeg tør forsikkre Dem med hånd og mund,
hans kald er meget stort og ubestrideligt

—

STRÅMAND

(opklaret).

Ja,
— er han sikkret noget visst pålideligt

for året,
— da er det en anden sag.

FALK

(utålmodig).

De stiller foran, hvad jeg sætter bag;

jeg mener kaldet, — trangen,
— ikke gagen!

STRÅ>L\]S'D

(med et følelsesfuldt smil).

Foruden den kan ingen vidne i

Amerika, Europa eller Asien, —
kort ingensteds. Ja, dersom han var fri,

min kære unge ven, — hvis han var enlig,
var løs og ledig,

— nå, da gik det an;

men Lind, som er i fuld forlovet stand, —
for ham er slig bestilling ikke tjenlig.
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Tænk efter selv; han er en kraftig mand,
med tiden må han stifte lidt familje;

—
jeg forudsætter han har hedste vilje;

—
men mi dl erne, min ven — ? „Byg ej på sand",
så siger skriften. Tingen var en anden,
hvis offeret — —

FALK.

Ja, det er ikke ringe,
det véd jeg nok.

STRÅMAND.

Ja se,
— det hjælper manden!

Når offeret man villig er at bringe,

og rigeligt
—

FALK.

Han villig er som få.

STRÅMAND.

Han? Hvordan skal jeg Deres ord forstå?

I standens medfør skal han offer tåge,
men ikke bringe —

FRU STRÅMAND

(ser ud i baggrunden).

Der er de tilbage.

FALK

(stirrer et ojeblik forbauset på ham, forstår ham pludselig og brister i

latter).

Hurra for offeret;
—

ja det, som blir

til højtids bragt —
i struttende papir!

STRÅMAND.

For går man året rundt I tøm og trindse,

så har man det igen til jul og pindse.
13*
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FALK

(lystig).

Og „kaklet" lydes
— ii.n- det ar lil strækkeligt,

selv om man horer til lamiljcskuireriie!

STRÅMAND.

Forstår sig; er man sikkret noget klækkeligt,
så bør man vidne selv blandt Zulukafferne.

(diiMiifjet.)

Nu skal jeg tåge hende med det gode.

(lil en af^måpigerne.)

Min lille Mette, hent mig ud mit hode.

Klodshodet mener jeg, mit barn, forstå mig
—

(foler bag i frakkelommen.)

nej, vent et øjeblik;
—

jeg har det på mig.

(går opover og stopper sin pibe, fulgt af kone og liørn.)

GULDSTAD

(kommer nærmere).

De spiller nok en smule slange her

i elskovsparadiset, kan jeg skønne!

FALK.

A, kundskabstræets karter er så grønne;
de frister ingen.

(til LIND, som kommer fra højre.)

Nåda, — er du der?

LIND.

Men Gud forbarme sig, hvor der ser ud

på værelset; der ligger lampen knækket,

gardinet revet ned, vor stålpen brækket,

og over kakkelovnspladen flyder blækket —
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FALK

|(slår hnni pil skuld ren).

Det ha^rværk bær min livsvårs forste bud.

Forlænjtre bar jey sidd(4 l)ag gardiner

og digtet skriftlig under lampen tændt;
nu er min dode stutnligtning endt; —
med Herrens solskin jeg i dagen triner; —
min vår er kommen og min sjæls forvandling;
herefter digter jeg i dåd og bandling.

UND.

Ja, digt for mig i hvad du vil; men vent

ej derfor, at min svigermor er tjent
med tabet af de maiede gardiner.

FALK.

Hvad! Hun, som offrer alt på de logerende,
selv sosterborn og dottre, — skulde bun
ta'e slig en småting op med sure miner!

LL\D

(vred).

Det er usømmeligt i l)und og gi'und,

ja for os begge to kompromitterende!

Dog bun og du om det; men lampen var

m i n ejendom med både glas og kuppel
—

FALK.
9

A pyt,
— den volder mig da ingen skruppel;

du har Vorberres sommer lys og klar,
—

bvad skal så lampen til?

LIND.

Du er mærkværdig;
du glemmer rent, at sommeren er kort.

Jeg tænker nok, skal jeg til jul bli færdig,
det gælder, ej al sløse tiden bort.
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FALK

(med store øjne).

Du tænker fremad?

LIND.

Ja, det gør jeg rigtignok;

jeg skulde tro, examen er en vigtig nok —

FALK.

Men husk iaftes! Husk: Du går og lever;
berust i nuet intet mer du kræver, —
selv ej et middelmådigt haud til jul;

—
du har jo fanget lykkens fagre fugl;
du har en følelse, som om du stod

med verdens rigdom drysset for din fod!

LIND.

Det har jeg sagt; men sligt er at forstå,

naturligvis, ctim grano salis —

FALK.

Nå!

LIND.

Om formiddagen vil jeg nyde lykken,
det er jeg fast bestemt på.

FALK.

Det er kækt!

LIND.

Jeg må jo hilse på min nye slægt,
så tiden går alligevel tilspilde;
men nogen yderligere forrykken
af timeplanen lønned sig nok ilde.

FALK.

Og endda vilde du i forrige uge
gå i den vide verden ud med sang.
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LIND.

Ja, men jeg skønte turen blev for lang;

de fjorten dage kan jeg bedre bruge.

FALK.

Nej, du blev hjemme af en anden grund;
du snakked noget om at dalens bund

for dig har højfjeldsluft og fuglekvidder.

LIND.

Ja vistnok, — luften ber er meget sund;

men den kan nydes, om man også sidder

i regelmæssigt arbejd med sin bog.

FALK.

Men bogen var det jo, der ej forslog,

som himmelstige
—

LIND.

Uf, hvor du er stædig;

sligt siger man, når man er løs og ledig
—

FALK

(ser på ham og folder hænderne i stille forbauselse).

Du også, Brutus!
|

LIND

(med et anstrøg af forlegenhed og ærgrelse).

Kom dog vel ihu,

at jeg har andre pligter, jeg, end du.

Jeg har min kæreste. Se alle andre

forlovede, selv folk med lang erfaring,

som du forhåbentlig dog ej vil klandre, —
de påstår alle, dersom to skal vandre

igennem livet, så —
FALK.

Spar din forklaring.

Hvem gav dig den?
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LIND

Å, for exempel Styver,

og det er dog en mand, som ikke lyver. Æ
Og frøken Skære, som er så erfaren, a
hun siger — "

FALK

Nå, men presten og hans Maren?
"

LIND.

Ja, det er mærkeligt med disse to;

der hviler over dem en sindets ro —
tænk dig, hun kan

ej huske sin forlovelse,
har ganske glemt, hvad den ting er, at elske.

FALK.

Ja, det er følgen af enhver forsovelse, —
erindringsfuglene blir rent rebelske.

(lægger hånden på hans skulder og ser ironisk på ham.)

Du, kære Lind, du sov visst sødt inat?

LIND.

Til langt på dag; jeg gik tilsengs så mat,

og dog på samme tid i slig en rørelse;

jeg frygted næsten, jeg var Bleven gal.

FALK.

A ja, du led jo af et slags forgørelse.

LIND.

Men Gud ske lov, så vågned jeg normal.

(Under dette optrin har strImand af og til vist sig spadserende i bag-
grunden i ivrig samtale med anna; fru stråmand og bornexe følger

bagefter. froken skære viser sig nu også; tilligemed hende fru halm

og endel andre damer.)

Herr Lind!

FRØKEN SKÆRE
(endnu for indtrædelsen).
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LI.ND

(til falk).

Der er de efter mig igen!
Kom, lad os gå.

FRØKEN SKÆRE.

, , .,
^ej bi; hvor .skal De hen?

Lad os ihast få ende på uenigheden,
som De og Deres kæreste er kommén i.

LIND,

Er vi uenige?

FRØKEN SKÆRE
(viser mod anna, som star længere inde i haven).

Ja, læs selv dommen i

hmt tårerige blik. Det gælder menigheden
der over i Amerika.

hun var jo villig
—

LIND.

Men, Gud,

FRØKEN SKÆRE
(spodskl.

Jo, det ser så ud!
Nej, kære, De vil anderledes dømme,
når vi får drøftet sagen mer i ro.

LIND.

Men denne strid for troen, den er jomin fremtids bedste drøm!

FRØKEN SKÆRE.

A, hvem vil tro
1 vor civdiserte tid på drømme?
Se, Styver drømte nu forleden nat,
der kom et brev, som var så selsomt kantet —
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FRU STRAMAND.

At drømme sligt er forbud for en skat.

FRØKEN SKÆRE

(med et nik).

Ja, — næste dag han blev for byskat pantet.

(Damerne slår kreds om lind og går samtalende med ham opover i haven.)

STRAMAND

(fortsættende til anna, der næsten søger at undgå ham).

Af disse grunde, kære unge barn,

af disse grunde, hentet fra fornuften,

ja fra moralen og tildels fra skriften.

De indser nu, at slig en meningsskiften
må kaldes ganske greben ud af luften.

ANNA

(halvt grædende).

Ja, Gud, —
jeg er endnu så uerfaren — —

STRAMAND.

Og det er så naturligt, at man har en

utidig frygt for faren og for snaren;

men lad ej tvivlen få Dem i sit garn,
—

vær uforsagt; spejl Dem i mig og Maren!

FRU STRAMAND.

Ja, jeg har hørt idag af Deres Moder,
at jeg var ligeså forknyt, som De,

da vi fik kaldet —

STRAMAND.

Det var og fordi

hun skulde bort fra hovedstadens goder;
men da vi havde samlet nogle skillinger,

og da vi havde fåt de første tvillinger,

så gik det over.
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FALK

(sagte til stråmaxd).

Bravo! De er stor

som taler!

STRAMAND

(nikker til ham og vender sig atter til anna).

Hold De derfor Deres ord!

Skal mennesket forsage? Falk fortæller,

at kaldet ikke er så ringe heller; —
så var det jo?

FALK.

Nej, pastor
—

STRÅMAND.

(til ANNA.)

Jo, ved Gud — !

Så noget visst kan deraf gøres ud.

Og er det så, hvi skal vi da forsage?
sku om Dem i de længst fremfarne dage!
Se Adam, Eva, dyrene i arken —
se liljerne i luften — fuglene på marken —
de fugle små — 'de fugle små — de fiske —

(vedbliver dæmpet, idet han fjerner sig med anna.)

FALK

(idet FRØKEN SKÆRE Og TANTEHNE kommer med lind).

Hurra! Der kommer kærnetropper friske;

den hele gamle garde i gevær!

FRØKEN SKÆRE.

Nå. det er godt vi finder hende her.

(dæmpet.)

Vi har ham. Falk! — nu til veninden der.

(nærmer sig anna.)
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STRÅMAND

(med en afværgende bevægelse).

Hun trænger ingen verdslig overtalelse;

ej gøres der, hvor ånden har gjort sit,

behov at verden —
(beskeden.)

har jeg virket lidt,

så fik jeg kraft — —
!

forsoning da!

FRU HALM.

Nå, uden al forhalelse

TANTERNE

(rørte).

Gud, hvor det er smukt!

STRÅMAND.

Ja, gives vel et sind, så døvt og lukt,

at ej det finder sligt et optrin gribende?
det er så skærpende, det er så slibende,

det er så vækkende, at se et ungt

umyndigt barn, som bringer affret, tungt,
men villigt dog på pligtens alter.

FRU HALM.

Ja,

men hendes slægt har også været virksom.

FRØKEN SKÆRE.

Ja, jeg og tanterne,
— det véd jeg da!

De, Lind, De ejer hendes hjertes nøgle;
men vi, veninderne, vi har en dirk, som
kan lukke op, hvor nøglen ej forslår;

—
(trykker hans hånd).

Og hvis det trænges i de senere år,

så kom til os,
— vort venskab kan

ej gøgle.
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FRU HALM.

Ja. vi er om jer, hvor I står og går
—

FRØKEN SKÆRE.

Og skærmer jer mod tvedragts fæle øgle.

STRÅMAND.

0, denne klynge! Kærlighed og venskab!
en stund, så glad, og dog så vemoddryssende !

(vender sig til lind.)

Men, unge mand, lad tingen få en endskab?

(forer anna til ham.)

Tag hen din brud, — din brud tag hen —
og kys

hende !

Jeg rejser ej!

Jeg følger med!

LIND

(rækker anna hånden).

ANNA

(på samme tid).

ANNA

(forbauset).

Du rejser ej?

LEVD

(hgeså).

Du følger?

ANNA
(med et hjælpelost blik på de omstående).

Men, Gud, så skilles vi jo ligefuldt!

LIND.

Ja, hvad er det?
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DAMERNE.

Hvad nu!

FRØKEN SKÆRE

(ivrig).

Nej, her sig dølger
en misforståelse —

STRÅMAND.
"

Hun loved huldt,

at rejse med!

FRØKEN SKÆRE.

Og Lind svor højt at blive!

FALK

(leende).

De begge føjed sig; hvad fattes da?

STRÅMAND.

Nej, de forviklinger er mig for stive!

(går op mod baggrunden.)

TANTERNE

(i munden på hverandre).

Men Herregud, hvem kommer striden fra?

FRU HALM

(til GULDSTAD Og STYVER, soiM har spadseret udenfor i haven og nu

nærmer sig).

Her er uenighed på alle kanter.

(taler sagte med dem.)

FRU STRÅMAND

(til FRØKEN SKÆRE, idet hun ser, at havebordet dsekkes).

Nu får vi thevand.

I

I

I

i
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FRØKEN SKÆRE
(kort).

Gudskelov.

FALK.

Hurra
for venskab, thevand, kærlighod og tanter!

STYVER.

Men dersom sagen hænger sådan sammen,
så kan den endes let til alles gammen.
Processen hviler på en paragraf,
som siger: konen skal sin husbond folge.
Dens ord er klare, det kan ingen dølge

—
" FRØKEN SKÆRE.

Ja så; men hvor blir da forliget af?

STRÅMAND.

Hun lyde må en lov, som kom fraoven —
STYVER.

Men så kan Lind jo eludere loven; —
(henvendt til lind.)

Hal rejsen ud, og rør Dem ej af pletten.

Ja det går an!

TANTERNE

(glade).

FRU HALM.

Ja visst!

FRØKEN SKÆRE.

Så skilles trætten.

(SVANHILD Og pigerne liur imi.llei tid dukliet tiiebordet nedenfor altan-

Iruppen. På fru halms opfordring sætler danierne sig om bordet. Det
ovrige seJskab tugerplads dels pa altanen og i lystiiuset, dels rundtom

1 haven, falk sidder på altanen. Under det folgende drikkes the.)
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FRU HALM
'

(smilende).

Så tråk det lille uvejr da forbi.

Slig sommerregn gør godt, når den er over;

da skinner solen dobbelt smukt, og lover

en eftermiddagsstund for skyer fri.

FRØKEN SKÆRE.

Ja, kærlighedens blomst behøver større

og mindre regnskyl for at holdes frisk.

FALK.

Den dør, såsnart den bringes på det tørre;

for såvidt har den lighed med en fisk —

SVANHILD.

Nej, kærligheden lever jo af luften —

FRØKEN SKÆRE.

Og den må fisken dø i
—

FALK.

Ganske sandt.

FRØKEN SKÆRE.

Der kan De se, vi Deres tunge bandt!

FRU STRÅMAND.

Den the er god, det kender man på duften.

FALK.

Nå, lad det blive da ved blomsterlignelsen.
Den er en blomst; thi nægtes den velsignelsen
af himlens regn, så hartad den går fløjten

— —

(standser.)

FRØKEN SKÆRE.

Hvad da?
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FALK

(med et galant buk).

Da kommer tanterne med sprøjten.
Men lignelsen har digterne nu brugt,

og godtfolk gennem snese slægter slugt,
—

og endda er den for de fleste tåget;
thi blomstervrimmelen er stor og broget.

Sig, hvilken særlig blomst er kærhgheden?
Nævn den, som har den største lighed med den.

FRØKEN SKÆRE.

Den er en rose; Gud, det véd enhver; —
den låner livet jo et rosenskær.

EN UNG DAME.

Den er en hvidvejs, vokser under sneen;
først når den springer ud, får verden se'en.

EN TANTE.

Den er en 1 ø v e t a n d
,
som trives bedst,

når den blir knust af mandshæl eller hest,

ja skyder skud, når nedtrådt den er blevet,

som digter Pedersen så smukt har skrevet.

LIND.

Vårklokken er den; i dit unge sind

den ringer livets pindsehøjtid ind.

FRU HALM.

Nej, den er eviggrønt, som ej står brun i

december selv, så lidt som midt i juni.

GULDSTAD.

Nej, den er islandsk mos i godvejr høstet:

den læger frøkener med ondt for brystet.

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKEH. II. 14
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EN HERRE.

Den er eu v ild kastanje,
— meget priselig

som kakkelovnsved, men fnigten er uspiselig.

SVANHILD.

Nej, en kamelia; som før konvallerne,

den er jo damers hovedpynt på ballerne.

FRU STRAMAND.

Nej, den er lig en blomst, som var så net; —
bi lidt — den var nok grå

—
nej, violet;

—
hvad bed den nu — ? Lad se — den ligned dem,

som — —
;

nej, det er mærkeligt, hvor jeg er glemsom.

STYVER.

Hvert blomsterbilled går på balte ben.

Den ligner snarere en blomsterpotte;
ad gangen bar den ikkun plads for en,

men efterhånden kan den rumme otte.

STRAMAND

(i bornellokken).

Nej, kærligheden er et pære træ;

om våren pære-blomster-hvid, som sne;

lidt udpå året blomsterne sig arter

til fler og flere store grønne karter;

af faderstammens safter de sig nærer; —
med gudsbjælp blir de allesammen pærer.

FALK.

Så mange hoveder, så mange sind!

Nej, alle famler de på gale veje.

Hver lignelse er skæv; men hør nu min; —
den kan på hver en vis De sno og dreje.

(rejser sig i talerstilling.)
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Der gror en plante i det fjerne ost;

tlens odellijem er solens fætters iiave

A, ilet er theen!

DAMEHiNE.

FALK.

Ja.

FKU STHAMAM).

Han har en rost,

som Stramand, nar han —

f

STKAMAND.

Bring ham
ej af lave.

FALK.

Den har sit hjem i tal)elland<'ts dale,

vel tusind mile hagom orkni-r guide;
—

fyld ko|»pen, Lind! Så tak. Nu skal jeg holde
om the og kærlighed en thevandstale.

(Gæsterne rykker nærmere sumiiien.)

Den har sit hjem i eventyrets land;

ak, d e r har også kærligheden hjemme.
Kun solens sonner, véd vi, lik forstand

|ia urtens dyrkning, på dens rogt og fremme.
Med kærligheden er det ligeså.
En dråhe solhlod må i åren slå,

hvis kærlighed skal skyde rod derinde,
skal grønnes, gro, og frem til ijlumstring vinde.

FROKE.V SKÆRE.

^len Kina er et meget gammelt land,

! så theens ælde deraf sluttes kan —
"^ STRAMAND.

Den var visst til lor Tyrns og .Jerusalem.

14*
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FALK.

Ja den var kendt. da salig herr Methusalem
i billedbogen bladed ])å sin skimmel —

FRØKEN SKÆRE
(triumferende).

Og kærlighedens væsen er jo ungt!
at finde lighed lier, vil falde tungt.

FALK.

Nej, kærligheden er og meget gammel;
den læresætning underskriver v i jo
så troende, som folk i Kap og Rio: —
ja, fra Neapel og til nord for Brevig
der gives dem, der påstår den er evig; —
nå, deri er . vel nogen overdrivelse, —
men gammel er den over al beskrivelse.

FRØKEN SKÆRE.

Men kærlighed og kærlighed er et;

af the der gives både god og slet.

FRU STRÅMAND.

Ja, man har the i mange kvaliteter.

ANNA.

De grønne forårsspirer allerførst —

SVANHILD.

Den slags er kun tor solens døttres torst.

EN UNG DAME.

Man skildrer den berusende som æther —

EN ANDEN.

Som lotos duftende, og sød som mandelen.
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GULDSTAD.

Den forekommer aldrig her i handelen.

FALK

(som imidlertid er trådt ned tVa iillanen).

Ak, mine damer, hver i sin natur

har og et særligt lidet ..himmelsk rige".

Der knopped sig af spirer tnsind slige

bag blyheds foldende kinesermur.

Men fantasiens små kineserdukker,

som sidder i kioskens ly og sukker,

som drømmer vidt — så vidt —
,
med slør om

lænderne,

med gyldne tulipaners flor i hænderne, —
til dem I førstegrødens knopper sanked;

jer var det et, hvad høst der siden vanked.

Se, derfor nåer til os, med grus og stilke,
—

en efterslæt, mod hin, som hamp mod silke,
—

en host, som fås af træet ved at sparke det —

GULDSTAD.

Det er den sorte the.

FALK

(med et nik).

Den fylder markedet.

EN HERRE.

Så taler Holberg om en the de beuf —

FRØKEN SKÆRE

(snærpel).

Den er visst ubekendt for nutidsganer.

FALK.

Der gives og en kærlighed de beuf;

den slår sin mand for panden
—

i romaner,
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og skal nok spores fra og til i tøf-

felhæren under ægteskabets faner.

Kort, der er lighed, hvor De mindst det tror.

Således siger jo et gammelt ord,

at theen lider, mister noget af et

aroma, som i jilantens indre bor,

ifald til os den fores over havet.

Igennem ørknen må den, over bakkerne, —
må svare told til Russen og Kosakkerne; —
de stempler den, så fVvr den vidre fare,

så gælder den blandt os for ægte vare.

Men går ej kærligheden samme vej?
Igennem livets ørk? Hvad blev vel følgerne,
hvad skrig, hvad verdens dom, hvis De, hvis jeg
bar kækt vor elskov over frihedsbolgerne!
„Gud, den har tabt moralens krydderi!"
«Legalitetens duft er rent forbi!'"

STRÅMAND

(lejser sig).

Ja, gndskelov
—

i sædelige lande
er slige varer endnu kontrabande!

FALK.

Ja, skal den hertillands passere frit,

så må den gennem reglernes Siberien,
hvor ingen havluft skade kan materien; —
så må den vise segl og sort på hvidt

fra kirkeværge, organist og klokker,
fra slægt og venner, kendinger og pokker,
og mange andre brave mænd, foruden
det fripas, som den fik af selve guden.

—
Og så det sidste store lighedspunkt:
se, hvor kulturens hand har lagt sig tungt
på ,.himmelriget" i det fjerne østen;
dets mur forfalder, og dets magt er sprængt.
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den sidste ægte mandarin er hængt.

profane hænder alt besorger hosten.

Snart „himlens rige" er en saga blot,

et eventyr, som ingen længer tror på;
den hele verden er et gråt i gråt;

—
vidunderlandet har vi kastet jord på.

Men har vi det,
— livor er da kærligheden?

Ak, da er også den jo vandret heden!

(lofter koppen ivejret.)

Nå, lad forgå, hvad tiden ej
kan bære; — —

en thevandsskal til salig Amors ære!

(drikker ud; stærk uvilje og bevægelse i selskabet.)

FROKE>^ SKÆRE.

Det var en meget sælsom brug af ordet!

DAMERNE.

At kærligheden skulde være død —
!

STRÅMAND.

Her sidder den jo sund og rund og rod

i alskens skikkelser om thevandsbordet.

Her har vi enken i sin sorte dragt
—

FROKEX SKÆRE.

Et trofast ægtepar
^-

STYVER.

Hvis elskovspagt
kan lægge mangt et håndfast pant irette.

GULDSTAD.

Deretter kommer kærlighedens lette

kavalleri,
— de mange slags forlovede.

STRÅMAND.

Forst veteranerne, hvis forbund vovede

at trodse tidens tand —
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FRØKEN SKÆRE

(afbryder).

Og så eleverne

i første klasse, — parret fra igår
—

STRAMAND.

Kort, her er sommer, vinter, høst og vår;

den sandhed kan De tåge på med næverne,

med øjne se, og høre den med oren —

Nu ja'

FALK.

FRØKEN SKÆRE.

Og endda viser De den døren!

FALK.

De har nok højhg misforstået mig, frøken.

Når har jeg nægtet disse ting var til?

Men De ma komme vel ihug, at røgen
er ikke altid just bevis på ild.

Jeg véd så såre vel, man tar til ægte,

familje stiftes, og deslige ting;

De skal visst aldrig hore mig benægte,
at der i verden lindes kurv og ring,

at rosenrøde små billetter skrives

og lukkes med et duepar, som — kives,

at der går kærester i hver en gade,
at gratulanterne ftir chocolade,

at skik og brug har formet et reskript
med egne regler for enhver ,,forliebt";

— —
men Herregud, vi har jo og majorer,
et arsenal med stort materiel,

her findes trommer, huggerter og sporer,
—

men hvad beviser så det hele vel?

Blot at vi ejer folk med sværd ved belte,

men ingenlunde at vi ejer helte.
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Ja, selv om hele lejren fuld af telte stod, —
var det da derfor sagt der gaves heltemod?

strAmand.

Nå, billighed i alt; oprigtigt talt

det er ej
altid just i sandheds tjeneste,

når unge folks forelskelse blir malt

så stærk og så,
—

ja, som det var den eneste.

På den er
ej

til hver en tid at bygge;

nej, først i ægteskabets huslig-hygge
står kærligheden grundet på en klippe,

som aldrig svigter og som ej kan glippe.

FRØKEN SKÆRE.

Da er jeg af en ganske anden mening.

.Jeg skulde tro to hjerters fri forening,

som løses kan idag, men årvis varer,

dog kærlighedens ægthed bedst forsvarer.

ANNA

(med varme).

0, nej,
— et forhold, som er friskt og ungt,

er dog på kærne mere rigt og tungt.

LIND

(tankefiild).

Hvem véd om
ej

det dufter af ideen,

som frøknens hvidvejs, ikkun under sneen.

FALK

(pludselig udbrydende).

Du faldne Adam! Det var hjemve-tanken,
som søgte Eden bagom gærdeplanken !

LIND.

Hvad snak!



210

FRU HALM

(krænket. til falk, idet hun rejser sig).

Det er just intet venskabsstykke,
at vække tvist, hvor vi har stiftet fred;

frygt ej
for Deres ven og for hans lykke

—

NOGLE DAMER.

Nej, den er viss!

ANDRE.

Ja, det vi sikkert véd.

FRU HALM.

Vel har hun
ej

lært kogebog i skolen,

men det skal læres endnu denne host.

FRØKEN SKÆRE.

Til brylluppet hun selv broderer kjolen.

EN TANTE

(klapper anna jiå hovedet).

Og blir fornuftig så det er en lyst.

FALK

(ler hojtl.

O, du fornuft-karrikatur, som dræber

med galskabs hallingdans på vennelæber!

Var det fornuftighed, han vikle finde?

Var det en kogebogs professorinde?
Han kom herind som vårens glade svend,

han kåred havens unge vikle rose.

I drog den op for ham; — han kom igen;
—

hvad bar så busken? Hyben!

FRØKEN SKÆRE

(stødt).

Vil De skose?

I
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FALK.

En nyttig friigt til liusl)rug-,
—

ja, ved (lud!

Men hybnen var dog ej hans vårdags brud.

FRU HALM.

Ja, hvis herr Lind har søgt en balheltinde,

så er det slemt; hun er
ej her at finde.

FALK.

ja,
—

jeg véd, der drives jo et døgn-
koketteri med hushghedens tanke;
det er et rodskud af den store løgn,
der gror i hojden, lig en humleranke.

Jeg tar ærbødig hatten af, min frue.

for „balheltinden" ; hun er skønhedsbarn, —
og idealet spænder gyldne garn
i ballets sal, men knapt i ammens stue.

FRU HALM
(med undertrykt forbittrelse).

Herr Falk, slig adfærd har en nem forklaring.
Forlovet mand er tabt for venners lag;
det er nok kærnen i den hele sag;

jeg har i det kapitel god erfaring.

FALK.

Naturligvis;
—'

syv søsterdøttre gifte
—

Og gifte lykkeligt!

FRU HALM.

FALK

(med eftertryk).

Ja, er det visst?

GULDSTAD.

Hvad nu!
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FRØKEN SKÆRE.

Herr Falk!

LIND.

Er det din agt at stilte _

iienighed ! w
FALK

(med iidbrud).

Ja, krig og splid og tvist!

STYVER.

Du, som er lægmand, en profan i faget!

FALK.

.Ja, lad det gå; jeg hejser endda flaget!

Ja, krig jeg vil med hænder og med fødder,

en krig mod løgnen med de stærke rødder,

mod løgnen, som I rogtet har og våndet,

så frækt den knejser og ser ud som sandhed!

STYVER.

Jeg protesterer mod alt ubevist,

og forbeholder mig regres
— —

FRØKEN SKÆRE.

Ti stille!

FALK.

Så det er kærligh edens friske kilde,

som hvisker om, hvad enken har forlist,
—

hin kærlighed, som sletted „savn" og „klage"
af sproget ud i lykkens lyse dage!
Så det er kærligh ed ens sejersflod,
som ruller gennem ægteparrets årer,

—
hin kærlighed, som kækt på skandsen stod,

og trådte skik og vedtægt under fod,

og lo af alle verdens kloge dårer!
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Så det er kærlighedens skGnliedsflamme,

som holder en forlovelse igang
i lange år! Ja så! Det er den samme,
som ildned selv kontorets søn til sang!

i

Så det er kærlighedens unge lykke.
* som frygter farten over havets hvælv,

som kr æve r offer, skønt i fagrest smykke
den skulde stråle — offrende sig selv!

nej, I løgnens dagligdagsprofeter,
kald tingen en gang med sit rette navn;

kald enkestandens rørelser for savn,

og ægtestandens vane, som de heder!

STRÅMAND.

Nej, unge mand, slig frækhed er for stor!

Der er bespottelse i hvert et ord!

(træder falk tæt under ojnene.)

Nu aksler jeg mit gamle skind til striden

for arvet tro imod den nye viden!

FALK.

Jeg går til kampens højtid som til fest.

STRÅMAND.

Godt! De skal se mig trodse kugleregnen!

(narmeie.)

Et viet par er helligt, som en prest
—

STYVER

I (pa FALKS anden side).

Og et forlovet

FALK.

Halvt om halvt, som degnen.
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STRA.MAND.

Se disse horn; — De ser den — denne klynge?
Den kan

j)å forhånd mig Viktoria synge!
Hvor vjir det mnligt at — hvor var det gørhgt
nej, sandheds ord er mægtigt, ubonhørligt;

—
at stoppe øret til, kan kun en tahe.

Se, — disse børn er elskovsbørn tilhobe — — -

(standser forvirret.)

Ja det vil sige
—

nej, naturligvis
—

!

FHØKEN SKÆRE
(vifter sig med lommetorklædet).

Det er en meget uforståelig tale.

FALK.

Se der leverer De jo selv bevis;
et af de ægte, gode, nationale.

De skeiner mellem ægteskabets panter,
og elskovs ditto; — deri gør De klogt;
der forskel er, som mellem råt og kogt,
som mellem markens blomst og potteplanter.
Hos os er kærligheden snart en videnskab;
forlængst den hørte op at være lidenskab.
Hos os er kærligheden som et fag;
den har sit faste laug. sit eget flag;
den er en stand af kærester og ægtemænd. —
de passer tjenesten og kan nok magte den;
thi der er samhold, som i havets tangforgrening.
Alt, hvad etaten mangler, er en sangforening

—

GULDSTAD.

Og en avis!

FALK.

Godt! I skal få avisen!
Det var en god ide; vi har jo Itlade
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for born og damer, troende og skytter.
•ley håljor ingen sporger efter prisen.
1) e r skal 1 få at se, som på parade,
livert bånd, som Per og Pov] i byen knytter;
der rykkes ind hvert rosenfarvet brev,
som Villielm til sin omme Laura skrev;
der trykkes blandt ulykkelige hændelser, —
som ellers mord og krinolinforbrændelser, —
hvert opslag. som fandt sted i ugens lob;
<ler averteres under salg og køb
iivor brugte ringe Jjilligst kan bekommes;
der annonceres tvillingen og trillingen.

—
"g er der vielse, så sammentrommes
det hele laug at se på forestillingen;

—
og vanker der en kurv, så prentes den
i bladet mellem andre nyhedsstoffer;
det lyde skal omtrent som så: ..Igen
har elskovsdjævlen krævet ber et offer!''

Jo, I skal se, det går; thi når det lider

imod den tid, da abonnenten bider,
da bruger jeg en madding, som

ej dræber den; —
da slagter jeg, på storbladsvis. en pebersvend.
•lo, I skal se mig kækt til laugets nytte stridende;
som tiger, ja, som redaktor mit bytte bidende —

GULDSTAD.

Og bladets titel?

FALK.

„Amors norske skyttetidende"!

STYVER

(nærmer sig).

Det er dog ej dit alvor vel? Du vil

ej sætte slig- dit gode navn på spil!
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FALK.

Mit ramnie alvor. Tidtnok påstod man,
at ingen kan af kærligheden leve;

jeg vise skal, den påstand er
ej sand;

thi jeg skal leve af den som en greve,
især hvis frøken Skære, som jeg håber,
levere vil herr Stråmands ..livsroman"

til skænkning iid, som feuilleton, i dråber.

STRÅMAXD

(forskrækket|.

Gud stå mig bi! Hvad er nu det for plan?
Mit livs roman? Når var mit liv romantisk?

FRØKEN SKÆRE.

Det har jeg aldrig sagt!

STYVER.

En misforståelse!

STRÅMAND.

Jeg skulde gjort mig skyldig i forgåelse
mod skik og brug! Der lyver De gigantisk!

FALK.

Nu godt.

(slår STYVER på skuklereii.)

Her står en ven, som
ej

vil svigte.

Jeg åbner bladet med kopistens digte.

STYVER

(efter et forfærdet Llik på presten).

Men er du gal! Nej, må jeg be' om ordet! —
Du tør beskylde mig for vers — —

FRØKEN SKÆRE.

Nej Gud
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FALK.

Det rygte går dog ud ifra kontoret.

STYVER

(i høj vrede).

Fra vort kontor går aldrig noget udi

FALK.

Ja. svigt mig også du; jeg har endda
en trofast bror, som ikke falder fra.

„Et hjertes saga" venter jeg fra Lind,
hvis elskov er for fin for havets vind.

som offrer landsmænds sjæle for sin kærlighed,
—

sHgt viser følelsen i al dens herlighed!

FRU HALM.

Herr Falk. nu er mit tålmods rest tilende.

Vi kan
ej leve under samme tag;

—
jeg håber, at De ilytter end idag

—

FALK

(med et buk, idet fruen og selskabet går ind|.

Det var jeg forberedt på vilde hænde.

STRÅMAXD.

Imellem os er krig på død og liv;

De har fornærmet mig med samt min viv,

ja mine horn, fra Trine ned til Ane; — —
gal kun, herr Falk, — gal, som ideens hane —

(går ind med kone og børn.)

FALK.

Og skrid De fremad på apostlens bane
med Deres kærlighed, som De har niæa^tet

at få, før tredje hanegal, fornægtetl
HFXRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. IL 15
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FRØKEN SKÆRE

(får ondt).

Folg med mig, Styver! lijælp mig at få hægtet
korsettet op;

— kom, skynd dig,
— denne vej.

STYVER

(til FAi.K, idet han gar med froken skæbe iiixler armen).

Jeg siger op vort venskab!

Du også, Lind!

LIND.
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(nærmer sig).

Ja, lad dem gå; min vej er ikke deres;
vfd mig skal ikke (lokkens tal forfleres.

FALK.

De gar ej?

SVANHILD.

Nej. Vil De mod løgnen stride,

jeg star. som væhner. tro ved Deres side.

FALK.

De. Svanhild; De, som —

SVANHILD.

Jeg, som end igår
U. var De selv da, Falk, igår den samme?
De bod mig, som en lykke, siljens kår —

FALK.

(Jg siljcn tlojled, fløjted mig tilskamme!

Nej De har ret; da var det horneværk;
men De har vakt mig til et bedre virke; —
midl indi stimlen står den store kirke,
hvor sandheds røst skal runge ren og stærk.

Det gu,'Ider ej at skue, som Åsynjen,
fra højden over al den vikle dyst;

—
nej, hære skønhedsmærket i sit bryst,
som Hellig-Olaf bar sit kors på brynjen,

—
at se med langsyn over slagets vidder.

skønt hildet han i kampens virvar sidder, —
et skimt af sol bag tågen at bevare,
de f vv det livsenskrav, en mand skal klare!

SVANHILD.

Og De vil klare det, når De står fri,

og star alene.
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FALK.

Stod jeg da i stimlen?

Og det er kravet. Nej, den er forbi,

hin isolerthedspagt med mig og himlen.

Endt er min digtning indfor stuevæg;
mit digt skal leves under gran og hæg,
min krig skal føres midt i døgnets rige;

—
jeg eller løgnen

— en af os skal vige!

SVANHILD.

Så gå da signet frem fra digt til dåd!

Jeg har Dem miskendt; De har hjertevarme;

tilgiv,
—

og lad os skilles uden harme —
FALK.

Nej, den har plads for to, min fremtids bad!
Vi skilles ikke. Svanhild, har De mod,
så følges vi i kampen fod for fod!

SVANHILD.

Vi følges?

FALK.

Se, jeg står forladt af alle,

har ingen ven, har krig med hver bekendt,
mod mig er badets hvasse spydsod vendt; -

sig, har De mod, med mig at stå og falde?

min fremtidsvej går gennem skik og brug,
hvor tusind hensyns lænker foden tvinger;

-

der breder jeg, som alle andre, dug,

og sætter ringen på min elsktes finger!

(drager en ring af sin hånd, og holder den ivejrel.)

Det vil De?

SVANHILD

(i åndeh)s spænding).

FALK.

Ja, Og vi skal vise verden,
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at kærligheden har en evig magi,
som bær den uskadt og i al sin pragt

igennem døgnets dynd på hverdagsfærden.

Igår jeg pegte mod ideens bål,

der brandt, som baun på bergets bratte tinde; —
da blev De ræd, De skalv, thi De var kvinde;
nu peger jeg mod kvindens sande mål!

En sjæl, som Deres, holder hvad den lover;

se shiget for Dem, — Svanhild, sæt nu over!

SVANHILD

(neppe lioiligl).

Og hvis vi faldt — !

FALK

(jublende).

nej, jeg ser et skær
i Deres øje, som vor sejr forkynder!

SVANHILD.

Så tag mig hel og holden, som jeg er!

Nu springer løvet ud; min vår begynder!

(hun kaster sig med kæklied i lians arme, idet teppet falder.)



TREDJE AKT.

(Aften og kiaii måiieskin. Rundt om på træerne brænder farvede lamper.

I baggrundeu borde med opdækning af vinflasker, glasse, kager o s. v.

Inde fra huset, hvor alle vinduer er oplyste, høres dæmpet pianoforte-

spil og sang under de folgende optrin. Svanhild står ved altanen, falk

kommer fra højre med nogle boger og en skrivemappe under armen.

OPPASSEREN følger efter med en kutiert og en vadsæk.)

FALK.

Det er jo resten?

OPPASSEREN.

Ja, nu tror jeg neppe
det fattes andet, end en liden skræppe

og sommerfrakken.

FALK.

Godt; det tar jeg med

på ryggen, når jeg går. Kom så afsted; —
se her er mappen.

OPPASSEREN.

Der er lås for, ser jeg.

FALK.

Ja. der er lås for. Sivert.
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OPPASSEREN'.

Godt.

FALK.

du straks vil brænde.

Den ber jeg,

OPPASSEREN.

Brænde?

FALK.

Ja, til kul

(smilende. I

med alle veksler på poetisk guid.

Og bøgerne,
— dem kan du selv beholde.

OPPASSEREN.

A nej da; skal jeg slig bekostning volde?

Men når herr Falk kan bøger bortforære,

så er han færdig da med al sin lære?

FALK.

Alt, hvad af bøger læres, har jeg lært —
og endda mere.

OPPASSEREN.

Mere? Det var svært.

FALK.

Ja, skynd dig; bærerne står udfor døren; -

nu får du hjælpe dem at læsse børen.

(oppasseren går ud til venstre.)

FALK

(nærmer sig Svanhild, som kommer luim iiiiode).

Vi har en time, Svanhild, for os selv,

i lys af Gud og sommernattens stjerner.
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Se, hvor de glittrer gennem løvets hvælv,

lig frugt på gren, de verdenslræets kerner.

Nu har jeg brudt det sidste trældomsbånd,

nu har for sidste gang mig svøben rammet;
som Jacobs æt, med vandringsstav i hånd

og rejseklædt, jeg står for påskelammet.
Du sløve slægt, hvis syn er stængt og lukt

for løftets land bag ørkensandets flugt,

du travle ridderslagne træl af tiden,

mur du kun kongegrav i pyramiden,
—

jeg går til frihed gennem døgnets ørk,

for mig er fremkomst selv i havets fjære;
men fiendens fylking, løgnens fule lære,

skal fmde der sin gravtomt, dyb og mørk!

(kort ophold; han ser på hende og tar hendes hånd.

Du er så stille, Svanhild!

SVANHILD.

Og så glad!

0, lad mig drømme, lad mig stille drømme.
Tal du for mig; frem går da, som på rad,

min tankes knopper, sprungne ud til kvad,

lig modne liljer over tjernets strømme.

FALK ,

Nej, sig det engang til med sandheds rene

usvigelige røst, at du er min!

0, sig det, Svanhild, sig
—

SVANHILD

(kaster sig om hans hals).

Ja, jeg er din !

FALK.

Du sangfugl, sendt af Gud til mig alene!
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SVANHILD.

Jeg var en hjemløs i min moders hus,

jeg var en ensom i mit eget indre,

en ubedt gæst i glædens glans og sus, —
gjaldt intet der — ja stundom endnu mindre.
Se da kom du! For første gang på jord

jeg fandt min tanke bag en andens ord;
hvad spredt jeg drømte, vidste du at samle!
du ungdomskække mellem livets gamle!
Halvt stødte du mig bort med hvas forstand,
halvt vidste du med solblink mig at drage,
som havet drages af en løvklædt strand,

og skæret skyver sjøerne tilbage.
Nu har jeg set til bunden af din sjæl,
nu har du mig udelelig og hel;

du løvtræ over bølgeleg, du kære,
mit hjertes flugt har tlod, men aldrig fjære!

FALK.

Og takket være Gud, at han har døbt

min kærlighed i smertens bad. Jeg vidste

knapt selv hvad trang mig drog, før dyrekøbt
jeg så i dig den skat, jeg skulde miste.

Ja priset han, som i min livsensbog
med sorgens indsegl har min elskov adlet,

som gav os fribrev på vort sejerstog,

og bød os jage hjemad gennem skog,
som adelspar, på vingehesten sadlet!

SVANHILD

(peger mod huset).

Derinde er der fest i alle sale,

der lyser lamper for de unge to,

der lyder glade venners sang og tale.
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Fra alfarvejen skulde hvermand tro,

at der er lykken
— blandt de glade røster.

(medlidende.)

Du verdens lykkebarn,
— du stakkels søster!

FALK.

Du siger stakkels?

SVANHILD.

Har hun ikke delt

sit sjæleguld med ham og alle frender,

sat ud sin kapital på hundred hænder.

så ingen skylder hende summen helt?

Hos ingen af dem har hun alt at kræve,
for ingen af dem har hun helt at leve.

O, jeg er tifold rigere end hun;

jeg har en eneste i verden kun.

Tomt var mit hjerte, da med sejersfaner,
med tusindfoldig sang du drog derind;
du råder der på alle tankens baner;

lig vårens vellugt fylder du mit sind.

Ja, jeg må takke Gud i denne time,

at jeg var ensom indtil dig jeg fandt, —
at jeg var død og hørte klokken kime,
som kaldte mig til lys fra livets tant.

FALK.

Ja vi, de venneløse to i verden,
vi er de rige; vi har lykkens skat,

vi, som står udenfor og ser på faerden

igennem ruden i den stille nat:

lad lamper lyse og lad toner klinge,
lad dem derinde sig i dansen svinge;

—
se opad, Svanhild, — opad i det blå; —
der lyser også tusind lamper små —
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SVANHILD.

Lyt, stilt, du elskte,
—

i den svale kveld

går gennem lindens løv et tonevæld —

FALK.

Det er for os de tindrer højt i salen —

SVANHILD.

Det er for os det synger gennem dalen!

FALK.

Jeg føler mig som Guds forlorne barn;

jeg svigted ham og gik i verdens garn.
Da vinked han mig hjem med milde hænder;

og nu, jeg kommer, nu han lampen tænder,
bereder højtid for den fundne søn,

og skænker mig sit bedste værk i løn.

Fra denne stund jeg sværger, ej at svigte,
—

men stå som væbnet vagt i lysets lejr.

Vi holder sammen, og vort liv skal digte
en højsang stærk om kærlighedens sejr!

SVANHILD.

Og se. hvor let det er for to at vinde,

når han er mand —

FALK.

Og hun er heltud kvin de: —
det var ugørligt at to slige faldt!

SVANHILD.

Så op til kamp mod savnet og mod sorgen;

(viser falks ring, som hun bær på fingeren.)

i denne stund fortæller jeg dem alt!
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FALK

(liurtigt).

Nej, Svanhild, ikke nu; vent til imorgen!
Ikveld vi plukker lykkens roser rode;

at gå til dagværk nu, var helligbrøde.

(Døren til havestuen åbnes.)

Din moder kommer! Skjul dig! Som min brud
skal intet øje dig iaften møde!

(de går ud mellem træerne ved lysthuset, fru halm og guldstad kom
mer ud på altanen.)

Han flytter virkelig!

Han flytter, frue!

vi véd det nok!

FRU HALM.

GULDSTAD.

Det ser så ud.

STYVER

(kommer).

FRU HALM.

Ja, du gode Gud, —

STYVER.

Det er en slem omstændighed.
Han holder ord; jeg kender hans ubændighed.
Han sætter os i bladet allesammen;
min kæreste blir trykt i flere opiag,
imellem kurve, tvillinger og opslag.
Hør, véd De hvad: hvis

ej det var for skammen,
jeg foreslog forlig, en våbenstilstand —

FRU HALM.

Det tror De han går ind på?
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STYVER.

Ja. jeg tror.

Der er indicier, der er A'isse spor,
som viser, at da nys det store ord

han førte, var han i beskænket tilstand.

Ja, der er et prov, som, om just ikke fældende,

dog taler meget stærkt imod angældende;
det er ham overfort, at efter bordet

han indfandt sig i Linds og egen bolig,

og viste der en adfærd højst urolig,

slog sønder

GULDSTAD

(ser et glimt af falk og Svanhild, som skilles, idet falk går op mod

baggrunden; Svanhild blir slående skjult ved lysthuset.)

Stop, vi er på rette sporet!
Et ojehlik, fru Halm ! Falk flytter ikke,

og gør han det, da gør han det som ven.

STYVER.

Så? Tror De også
— ?

FRU HALM.
c

A, hvor vil De hen!

GULDSTAD.

Ej længer, frue, end det kan sig skikke;

jeg klarer sagen til gensidigt held.

Blot et minut på tomandshånd —

FRU HALM.

Nu vel!

(de går sammen ud i haven; under det følgende ser man dem fra og til

i baggrunden i ivrig samtale.)
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STYVER

(stiger ned i haven, idet lian opdager falk, som står og ser iid over

vandel).

De herrer digtere er hævns- og hads-mænd;
men vi regeringsfolk er fine statsmænd;

jeg vil arliejde for mig selv —
fser PRESTEN, som kommer fra tiavestuen.)

Se så!

STRAMAND

(jiå altanen).

Han flytter virkelig!

(gar ned til styver.)

A, kære, —
gå,

gå ind et lidet øjeblik i stuen

og hold min kone —

STYVER.

Skal jeg holde fruen!

STRÅMAND.

Med selskal), mener jeg. Vi og de små,
vi er så vante til at være sammen,

og aldrig
—

(idet fruen og hornene viser sig i døren.)

Nå, der er de alt på trammen!

FRU STRÅMAND.

Hvor er du, Stråmand?

STRÅMAND

(sagte til styver).

Find på et par ord, som
kan fængsle dem, — en ting, som er lidt morsom!
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STYVER

(går o[) på altuiienl.

Har fruen læst departementets bonskriff?

Det er et monster på stilistisk skønskrift; —
(tar en bog op nf lommen.)

iiu skal jeg in extenso referere —
(noder dem hofligt ind i stuen, og går selv med. falk kommer frem i

haven; han og stba.mand modes; de ser en stund på hinanden.)



232

STRAMAND.

Nå, var det kanske spog?

FALK.

Ja, trøst Dem med, det værk går op i røg:
i gerning, ej på prent, jeg bryder isen.

STRAMAXD.

Og om Dé sparer mig, så véd jeg Aisst en

person, som ikke slipper mig så let;

han nytter overtaget, han, kopisten,
—

og det er Deres skyld, og det er slet.

De rørte op i gamle sværmerier,

og De kan bande på, han ikke tier

med dem, ifald jeg mukker blot et ord

mod kravet, som de skråler på i kor.

Regeringsfolket har en svare magt
i pressen nuomstunder, er mig sagt.
En styverfængeropsats kan mig fælde.

hvis den blir prentet i det store blad,

som slår med Samsons håndgevær og vælde,

og går ivej med både hov og vad,

besynderlig mod slutten af kvartalerne —

FALK

(indromniende).

Ja — hørte Deres saga til skandalerne — —

STRÅMAND

(forsagt).

Alligevel. Det blad har mange spalter;

pas på: der oftres jeg på hævnens alter.

FALK

(med lune).

På straffens, mener De, —
og vel fortjent.

Der går en Nemesis igennem livet:
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den rammer sikkert, skønt den rammer sent,
at rømme væk fra den, er ingen givet.
Har en forsyndet sig imod ideen,

så kommer pressen, dens årvågne vagt,

og man får finde sig i efterveen.

STRÅMAND.

Men Herregud, når slutted jeg kontrakt

med den „ide", som føres her i munden!

Jeg er jo ægtemand, familjefar,
—

husk på, at tolv umyndige jeg har: —
jeg er jo af min dagliggerning hunden,

jeg har annexer og en vidtstrakt gård,
en talrig stamhjord, åndehge får, —
se, de skal plejes, khppes, røgtes, fores;

der tærskes skal og i komposten klores;

man spør om mig i stalden og i kveen; —
når får jeg tid at leve for ideen?

FALK.

Ja, så rejs hjem igen jo før jo heller;

kryb ind, før vinter, under tørvetaget.

Se, i det unge Norge er det daget;
den kække fylking tusind stridsmænd tæller,

og morgenvindens strømning fylder flaget.

STRAMAND.

Og, unge mand, ifald jeg rejste hjem
med alle mine, ja med alle dem,
som var igår mit lille kongerige,

—
har ikke mangt idag da vendt sig om?
Tror De jeg rejser rig, som da jeg kom —

(da FALK vil svare.)

Nej vent, og hør på, hvad jeg har at sige.

(træder nærmere.)

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. II. 16
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Der var en tid, da jeg var ung, som De,

og ikke mindre kæk og uforfærdet,

Jeg sled for brød og der gik år forbi;

se, sligt gør ånden ej,
som hånden, hærdet.

Jeg kom dernord; mit hjem lå stilt bag fjeldet,

og verdens ring for mig blev prestegeldet.
—

Mit hjem
— herr Falk! Ja, véd De hvad et hjem er?

FALK

(kort).

Det har jeg aldrig vidst.

STRÅMAND.

Det vil jeg tro.

Et hjem er der, hvor dejligt rum for fem er,

skont der blandt fiender tykkes trangt for to.

Et hjem er der, hvor alle dine tanker

kan lege frit, som børn på faders fang,

hvor ej
din røst på hjertedøren banker,

før svaret lyder i beslægtet sang.

Et hjem er der, hvor dine hår kan gråne,

og ingen mærker, at du ældes dog,

hvor kære minder dæmrer for at blåne,

som åsens rygning blåner bagom skog.

FALK
j

(med tvungen spot).

De blir jo varm —
,

STRÅMAND. i

Ved det, som De kun ler afli'

Så uligt har Vorherre os to skabt.

Mig fattes det, som De fik desto mer af;

men jeg har vundet der, hvor De har tabt. L

Fra skyen skimtet, ser ud som en skrone

mangt sandhedskorn ved landevejens kant;

De vil tilvejrs, jeg knapt til tågets møne, —
én fugl blev skabt til orn —
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FALK.

Og éii I il lione,

STRAMAiND.

Ja, le De kun, og lad det være sandt.

Jeg er en høne; —
godt; men under vingen

jeg har en kyllingflok, og De har ingen!

Og jeg har hønens mod og hjerterum,

og jeg slår fra mig, når det mine gælder.

Jeg véd jo nok, De mener jeg er dum,

ja iniiligt, at en værre dom De fælder,

og liolder mig for gridsk på verdens gods;
—

godt, ingen strid om sligt imellem os!

(griber falks arm og tilfbjer dænipet, men med stigende styrke.)

Ja, jeg er gridsk og dum og sløv tillige;
men jeg er gridsk for dem, som Gud mig gav,

(lg jeg fordummedes i trængselskrige,

og jeg hiev sløv på ensomhedens hav.

Dog, alt som ungdomssnekken, sejl for sejl,

gik under bag den endeløse dønning,
da stak en anden op på havets spejl,

og bar for landvind ind med livets lønning.
For hver en drøm, som gik i strævet under,
for hver en svingfjær, som på flugten knak,

jeg fik til skænk et lidet Guds vidunder,

og Herrens skænk jeg tog med pris og tak.

For dem jeg stred, for dem jeg bar i dynge,
for dem jeg tyded selv den hellige skrift; —
det var min blomstergård, min borneklynge;

—
nu har De plettet dem med spottens gift!

De har bevist, æsthetisk og forfatterligt,
at al min lykke var en dåres tro,

at det, jeg tog for alvor, det var bitterligt;
—

nu kræver jeg, giv mig igen min ro,

men giv mig den foruden bræk og mén —
16*
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FALK.

De kræver, jeg skal lykkens hjemmel drøfte? —

STRÅMAND.

Ja, De har kastet på min vej en sten,

en tvivlens sten, som ikkun De kan løfte.

Tag væk det stængsel mellem mig og mine,

som De har bygt, tag grimen af min hals —

FALK.

De tror, at jeg har løgnens lim tilfals,

for lykkens sprukne kar med det at kline?

STRÅMAND.

Jeg tror, at troen, som De rev omkuld

med ord, den kan med ord igen De rejse;

jeg tror De kan den brukne lænke svejse;

døm om igen,
— tal sandhed hel og fuld.

bevis pånyt,
— så jeg kan flaget hejse

—

FALK

(stolt).

Jeg stempler lykkens messing ej som guid.

STRÅMAND
Iser fast pa ham).

Så kom ihug, her nys blev sagt et ord

af en, som vejrer sandhedsharens spor:

(med ojiloflet finger.)

Der går en Nemesis igennem livet;

at rømme væk fra den, er ingen givet!

(han går mod husel.)

STYVER

(koniiiier m\ med hrlller på og med den åbne bog i hånden).

Herr pastor, De må være som en vind!

De unge græder
—
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STYVER

(ivrigt.

Det farligt er for alle slags kontorfolk.

Du kan vel tænke dig. hvor det forniindsker

hver udsigt for mig, dersom chefen tror,

jeg har en pegasus som går og vrinsker

i arhejdstiden i et sligt kontor.

Du véd, fra „revisjonen" og til „kirken"
man ynder ikke vingehestens virken.

Men værst det Mir, ifald det konmier ud,

at jeg har brudt kontorets første bud,

og åbenbaret skjulte ting af vigtighed.

FALK.

Så den er strafbar, slig en uforsigtighed?

STYVER

(hemmeligheilsliildll.

Den tvinge kan en offentlig person
til at begære straks sin demission.

Det er et lovbud for os, statens mandfolk,
at gå med lås for munden selv blandt grandfolk.

FALK.

Men det er jo tyrannisk af en hersker

at binde mund på den —
kopist, som tærsker.

STYVER

(trsekker p;i skuldrene).

Det er legalt; må lydes uden knur.

Desuden, i et tidspunkt, som nærværende,
da gagerevisjonen står for tur,

det er ej klogt at yttre sig belærende

om arbejdstidens brug og dens natur.

Se, derfor er det, at jeg ber dig: ti dog;
—

et ord kan skille mig ved ^



239

FALK.

Fortefoljen?

STYVER.

Oilieielt benævnes det „kopibog".
Den protokol er egentlig som søljen,

(ler lukker linet for kontorets barm;
at gætte gåder der, forvolder harm.

FALK.

Og dog det var dig selv, S(tm bad mig tale.

og kaste ud et vink om pultens skat.

STYVER.

Ja. vidste jeg, at presten kunde dale

så dvbt i dvnd. han, som har Ivkken fat,

som er i embed. som har kone, horn,

og penge til at trodse livets torn?

Men kan ban falde ned til slig filister,

hvad skal man sige da om os kopister,
om mig, som er i uforfremmet stand

og har en kæreste. og snart skal giftes,

og passe på, at der familje stiftes,

etcetera !

(heftigere.)

0, var jeg velstandsmand,

jeg skulde spænde pandseret om hærden

og slå i bordet til den hele verden.

Og var jeg enligt mandfolk, jeg, som du,

da kan du tro, at gennem prosa-sneen

jeg skulde bryde bane for ideen!

FALK.

Så berg dig, mand!

v STYVER.

Hvad?
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FALK.

Der er tid endmi!

Agt ikke verdens uglekloge dommerfugl:
husk, frihed gør eu kålorm selv \\\ sommerfugl!

STYVER

{Iræder tilhage).

Du mener, at jeg skulde bryde
— ?

FALK.

Ja; —
er perlen væk, hvad gælder skallet da?

STYVER.

Sligt forslag kunde stilles til en rus,

ej til en mand med karakter i jus!

Jeg regner ej, hvad Kristian den femte
i sin tid om trolovelser . bestemte, —
thi det slags forhold findes ej berørt i

„lov om forbrydelser" af to-og-fyrti;
for så vidt var

ej sagen kriminel,
det var jo intet brud på det legale

—

FALK.

Der kan du se!

STYVER

(fustl.

Ja, men alligevel,
—

om slig en exception blir aldrig tale.

I trange tider holdt vi trofast sammen;
hun fordrer ikke stort af livets gammen,
og jeg er nøjsom, har alt længe sporet,
at jeg blev skabt for hjemmet og kontoret.

Lad andre folge svaneflokkens flugt;
liv i det små kan også være smukt.
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Hvad siycr cj etsteds geheimeråd Gothe
om mu'lkevejen, skimieiide oy hvid?

At" den kan ingen skumme lykkens Hode,

og (Midnn mindre liente smorret liid —

FALK.

Na, var end målet lykkesmorrets kærning,
må ånden råde dog i al din slid; —
en mand skal være borger af sin tid,

men adle tidens borgerlige gerning.
Ja visstnok er der skonhed i det små;
men kunsten er at skue og forstå.

Ej hver, som ynder at håndtere sølen,

må derfor tro sig ligemand med „ Dølen".

STYVER.

Så lad os gå med fred vor jævne vej;
vi stænger ikke stierne for dig,

vi folger gaden, du i højden svæver.

Hm, der foer også hun og jeg engang;
mens dagens krav er arbejd, ikke sang,

-

den dor man fra, alt ettersom man lever.

Se, ungdomslivet er en stor proces

og den unodigste af alle trætter; —
gå på akkord, og tænk ej på regres;
thi sagen taber du for alle retter.

FALK

(kæk og trøstig, idet tian kaster et øje pa lysthuset).

Nej, er den end for sidste domstol kommen,

jeg véd, der er benådning bagom dommen!

Jeg véd, et liv kan leves ud af to,

med frelst begejstring og med reddet tro;

men du forkynder tidens usle lære:

at idealet er det sekundære!
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STYVER.

Nej, (let ])riniære; tlii dets hverv er ude,
som blomstens hverv — når frugten sætter knude.

(Iiicle ved pianoet spiller og synger kroken skæbe: „Ach, du lieber

Augustin". STYVER stnndser og lytter i stille bevægelse.)

Hun kakler på mig med den samme sang,
som talte, da vi mødtes første gang.

(læggor hånden pa fai.ks artn og ser ham ind i ojel.)

Så tidt hun den i il liv i længsel henter,

går ud ifra min kærestes tangenter
bekræftet genpart af det forste ja.

Og når vor kærlighed tilslut har endskab,

og afdor, til opstandelse som venskab,
skal sangen binde mellem før og da.

Og krøges end min ryg iflugt med pulten,

og blir mit dagværk kun en krig mod sulten,

så går jeg glad dog vejen til mit hjem,
hvor det forsvundne står i toner frem.

Er der en stakket kveldstund helt vor egen,
—

da er jeg sluppen skadesløs fra legen!

(han gar ind i huset. f.*lk vender sig mod lysthuset, sv.whild kommer
frem; hun er bleg og oprørt. De ser en stund i taushed pa hinanden

og kaster sig med heftighed i hinandens arme.)

FALK.

0, Svanhild, lad os holde trofast ud!

Du friske friluftsblomst på kirkegården,
—

der ser du, hvad de kalder liv i våren!

Der lugter lig af brudgom og af brud;
der lugter lig, hvor to går dig forbi

på gadehjørnet. smilende med læben,
med løgnens klumre kalkgrav indeni,

med dødens slaphed over hver en stræben.

Sligt kalder de at leve! Himlens magter,
er slig en lød da værd de tusind fagter?
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At drætte bornelijoidor op til sligt.

at fede dem med retsind og med pligt,

at gode dem med tro en stakket sommer. —
til brug, nar sjæleslagtningstiden kommer!

SVANHILD.

Falk. lad os rejse!

FALK.

Rejse? Og livorlien?

Er ikke verden overalt den samme,

og lindes ej på hvermands væg igen
'

den samme logn i sandlieds glas og ramme?

Nej, vil vi blive, nydende spektaklet,

tragikomedien, barlekinsmiraklet. —
et folk, som tror — hvad liele folket lyver!
Se presten og hans kone. Lind og Styver,
som kærlighedens julebukke taklet,

med løgn i hjertet og med tro i munden. —
og endda respektable folk i grunden!
De lyver for sig selv og for hverandre;

men løgnens indhold. det tør ingen klandre; —
hver regner sig, skønt havsnodsmand på kolen,

for lykkens Krosus, salig som en gud;
selv drev de sig af paradiset ud,

og bums til ørerne i svovelpølen;
men ingen af dem skønner, hvor han sidder,

og hvermand tror sig paradisets ridder,

og hvermand smiler under ak og uf:

og kommer Belzebub med brøl og gluf,

med horn og bukkeben og noget værre, —
da muntrer man sin nabo med et puf:

tag hatten af dig; se, der går Vorherre!

SVANHILD

(elter en kort tankefuld stilliedl.

Hvor underfuld en kærlig hånd har pegt

på vejen for mig til vort vårdagsstævne.
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Det liv, jeg har i spredte clromni<> legt,

skal jeg fra denne stund mit dagværk nævne.
(), gode Gud! Hvor lamled jeg iblinde; —
da bod du lys,

— da lud du ham mig fmde!

(ser på FALK mei) stille, kærli;; foiiiiidrin^'.)

Hvad kraft er dog i dig, du stærke træ,

som står i vindfaldsskogen rank og frodig,
som står alene, og som dog har læ
for mig

— ?

FALK.

Guds sandhed, Svanhild; — den gor modig.

SVANHILD

(ser mod huset med et udtryk af skyhed).

De kom som onde fristere, de to,

hver talsmand for sin halve del af slægten.
En spurgte: hvor kan ungdomselskov gro,
når sjælen luder under velstandsvægten?
Den anden spurgte: hvor har elskov liv,

nar kravet er en evig armodskiv?

f^orfærdeligt
— at præke denne lære

som sandheds ord, og endda livet bære!

FALK.

Og hvis det au gjaldt os?

SVANHILD.

Gjaldt os? — Hvad da?
Kan ydre vilkår gore til og fra?

Jeg har alt sagt dig det; hvis du vil stride,

da vil jeg stå og falde ved din side.

0, intet er så let som biblens bud,
at lægge hjemmet bag sig. julde. lide,

og følge den, man elsker, frem til Gud.
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FALK

(fuvner tiende).

Så kom da, vinteivejr. med vold op: vælde!

Vi står i stormen; os kan ingen lælde!

(FHU HALM Og GULDSTAD koiiiiiier iiid fm hojre i baggnindeii. fai.k og

svANiiir.i) blir stående ved lysthuset.)

GULDSTAD

(dæmpet).

Se. frue!

FRU HALM

(overrasket).

Sammen !

GULDSTAD.

Tvivler De endnu?

FRU HALM.

Det var mærkværdigt!

GULDSTAD.

Å, jeg har nok mærket,

6^at han så stilt har ruget over værket

FRU HALM

(lien for sig).

Hvem skulde tænkt, at Svanhild var så slu?

llivligl til GULUjiTAD.)

Men, nej, jeg kan ej tro —

GULDSTAD.

Vel; det skal proves.

FRU HALM.

Nu straks på stedet?

v GULDSTAD.

Ja. og eftertrykkeligt.
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FRU HALM
(rrekker ham hånden).

Gud være med Dem!

GULDSTAD

(alvorlig).

Tak, det kan behøves.

ikommer nedover.)

FRU HALM
(ser sig tilbage, idet hun går).

Hvad udfald sagen får, blir barnet lykkeligt.

(går ind i husot.)

GULDSTAD

(nærmer sig til falk).

Det er vel knapt med tiden?

FALK.

Et kvarter,
så går jeg.

GULDSTAD.

Der behøves ikke mer.

Farvel!

Xej bi!

SVANHILD

(vil fjerne sig).

GULDSTAD.

SVANHILD.

Skal jeg?

GULDSTAD.

Til De har svaret.

Imellem os må alting være klaret; —
vi tre får tale ud af hjertet sammen.
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FALK

(overrasket).

Vi tre?

GULDSTAD,

Ja, Falk, — nu må vi kaste liammen.

FALK

(undertrykker et sniill

Til tjeneste.

GULDSTAD.

Sft hør. Det er omtrent

er halvt års tid vi har hinanden kendt;

vi kævled —

FALK.

Ja.

GULDSTAD.

Fast aldrig var vi enige;
vi gav hinanden tidt det glatte lag;

De stod som høvding for en stortænkt sag,

jeg var kun en af døgnhedriftens menige.

Og endda var det som en streng, der bandt

imelleni os, som tusind glemte sager
ifra min egen ungdoms tankelager.
De støved op og frem for dagen fandt.

Ja ja. De ser på mig; men gråsprængt hår

har også flommet frit og brunt en vår,

og panden, som ens dagliggeruing dynker
med trældomssved, bar ikke altid rynker.

Dog nok om det! jeg er forretningsmand
—

FALK
v (let spottende).

De er den sunde praktiske forstand.
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GULDSTAD.

Og De er håbets unge glade sanger.

(træder niellein dem.)

Se derfor, Falk og Svanhild, står jeg her.

Nu må vi tale; thi den stund er nær,
som bær i skjoldet lykke eller anger.

FALK

(spæiidll.

Så tal!

GULDSTAD

(smilende).

Jeg sagde Dem igår, jeg grunded
på et slags digtning

—

FALK.

På en fakti-sk.

GULDSTAD

(nikker langsomt).

Ja!

FALK.

Og hvis man spor, hvor De tar stoffet fra — ?

GULDSTAD

(ser et ojeblik ))å Svanhild og vender sig atter mod fai.k).

Det er et fælies stof vi to har fundet.

SVANHILD.

Nu må jeg gå.

GULDSTAD.

Nej, bliv og hør tilende.

En anden kvinde bad jeg ej om sligt;

Dem, Svanhild, har jeg lært tilbunds at kende;
til snærperi er Deres sind for rigt.
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Jeg så Dem vokse, så Dem foldes ud;
De ejed alt, hvad jeg hos kvinden skalter; -

men længe så jeg kun i Dem en datter; —
nu spør jeg

— vil De være mig en brud?

(SVANHILD viger sky tilbage.)

FALK

(griber hum ved armen).

Tal ikke mere!

GULDSTAD.

Rolig; hun skal svare.

Spørg også De, — — så kan hun vælge frit.

FALK.

Jeg
—

siger De?

GULDSTAD

(ser fast på ham).

Det gælder at bevare

tre liv for lykken,
—

ej alene mit.

Forstil Dem
ej. det nytter Dem kun lidt;

thi skont min gerning ligger i det lave,

så fik jeg endda et slags klarsyns-gave.
Ja, Falk, De elsker hende. Glad jeg så
den unge kærlighed i blomst at stå;

men denne kærlighed, den stærke, kække,
den er det, som kan hendes lykke knække.

Det tør De sige!

FALK

(furer op).

GULDSTAD

(roligl.

^ Med erfarings ret.

Hvis nu De hende vandt —
IIKMIIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. II. 17
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FALK

(trodsendel.

Hvad så?

GULDSTAD

(langsomt og med eflertryk).

Ja sæt
hun turde alt på denne grundvold bygge,

og vove alt på dette ene kort, —
og livets storm så fejed grunden bort,

og blomsten falmed under tidens skygge?

Ugorligt !

FALK

(forglemmer sig og udbryder):

GULDSTAD

(ser betydniiigsfuldt på ham).

Hm, så tænkte også jeg,
da jeg var ung, som De. I gamle dage

jeg brandt for en; da delte sig vor vej.

Igår vi mødtes; — intet er tilbage.

FALK,

Igår?

GULDSTAD

(smiler alvorligt).

Igår. De kender prestefruen
—

FALK.

Hvad? Det var hende, som —

GULDSTAD.

Som tændte luen.

For hende sørged jeg i mange år,

og i dem alle stod hun for mit minde,
som den Imn var, hin unge fagre kvinde,

dengang vi mødtes i den friske vår.
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rSu tænder I den samme dftrskabsild,

nu frister I det sannne vovespil,
—

se. derfor er det, at jeg siger: Varlig!
Stands lidt. og tænk jer om; — jer leg er farlig!

FALK.

Xej. jeg har sagt det hele thevandslag
nnii stærke tro, som ingen tvivl kan fælde -—

GULDSTAD

ludfylder ineningeo).

At kærligheden efter frit behag
kan trodse vane, nod og sorg og ælde.

Xa. lad så være; muligt er det sandt;
men se nu sagen fra en anden kant.

Hvad elskov er, véd ingen at forklare;

hvori den stikker, denne glade tro,

at én blev skaht til saligt liv i to —
se, det kan ingen mand på jord besvare.

Men ægteskabet, det er noget praktisk,

og ligeså forlovelse, min ven;

og let det lar sig eftervise faktisk,

at en er skikket just for den og den.
Men kærligheden kårer jo ib linde,
den vælger ej en hustru, men en k vinde;

og hvis nu denne kvinde ej er skabt

til v i v for Dem — ?

FALK

(spændt).

Nu?

GULDSTAD

(Irækker på skiildrene|.

Så er sagen tabt.

17*
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En lykkelig forlovelse betinges

ej
blot af elskov, men af meget mer,

familjelemmer, som man geine ser,

af sind, som under samme hat kan bringes.

Og ægteskabet? Ja, det er et hav

af lutter fordiinger og lutter krav,

som lidet har med elskov at bestille.

Her kræves huslighed og dyder milde,

her kræves køkkensands og andet sligt,

forsagelse og agt for bud og pligt,
—

og meget som i frøkenens nærværelse

ej gøres kan til genstand for belærelse.

FALK.

Og derfor

GULDSTAD.

Lyd et råd, så godt som guid.

Brug lidt erfaring; hør Dem om i livet,

hvor hvert par elskende tar munden fuld,

som hele millionen dem var givet.
For alteret skal de sporenstregs, de to;

de får et hjem og er i lykkens kridthus;
så går en tid i sejersrus og tro;

så kommer der en opgørsdag;
—

jo, jo!
Da er det hele bo et stort faUithus!

Fallit er ungdoms blomst på konens kind,
fallit er tankens flor i hendes indre;

fallit er sejrens mod i mandens sind,

fallit hver glød, som fordum sås at tindre;

fallit, fallit er hele boets masse;

og slige to gik dog i livet ind

som elskovs handelshus af første klasse!

FALK

(i stærkt udbrud).

Det er en løgn!
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GULDSTAD

(urokkelig).

For nogle timer siden

var det dog sandhed. Det var Deres ord,

da her de stod, som han i brahantstriden,

og sloges med det ganske thevandsbord.

Da lød benægtelsen fra alle kanter,

som nu fra Dem; nå ja, det fattes nemt;
vi finder alle jo, det klinger slemt

at høre døden nævne, når vi skranter.

Se presten, han, som komponerte, malte,

i frierdagene med ånd og smag;
—

hvor kan De undres på, at manden dalte,

da han og hun kom under fælles tag?
Hun var jo skabt for ham til elskerinde, —
til viv for ham hun skabtes ingensinde.

Og så kopisten, som skrev gode vers?

Da fyren var i Herrens navn forlovet,

kom hele rimeriet straks påtvers,

og siden den tid har hans muse sovet

ved rokkeduren af en evig jus.

Der ser I — —
(betragter Svanhild.)

Fryser De?

SVANHILD

(sagte).

Jeg fryser ikke.

FALK

(tvinger sig ind under en spøgende tone).

Og når det aldrig ender med et plus,

men kun med minus, — hvorfor vil De stikke

den kapital. De råder over, i

sligt lidet fordelagtigt lotteri?

Det lader næsten, som De har den Iro,

at De blev særlig skabt for bankerotten?
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GULDSTAD

(ser pil hum, smiler og ryster |iii hovedel).

Mill kække unge Falk, — gein lidt på spotten.
På to slags vis et par kan sætte bo.

Det grurides kan ved illusjonskreditten,
ved langsigtsveksler på en evig rus,

på permanents af aldren atten-nitten,

og på uinulighed af gigt og snus; —
det grundes kau på rosenrøde kinder,

på klare øjne og på lange hår,

på tryghed for, at aldrig sligt forsvinder,

og at parykkens time aldrig slår.

Det grundes kan på stemningsfulde tanker,

på blomsterflor i ørkenstøvet tørt,

på hjerter, der, et livsløb gennem, banker,

som da det første ja blev sagt og hørt.

Hvad kaldes slig trafik? De navnet kender; -

det kaldes humbug, — humbug, kære venner!

FALK.

Nu skonner jeg. De er en farlig frister,
—

De, velstandsmanden, kanske millionær,

mens alt, hvad mit i denne verden er,

blev båret bort af to artillerister.

GULDSTAD

(sk.irpt).

Hvad mener De med det?

FALK.

Det ligger nær;
thi den solide grundvold, kan jeg tænke,
er sagtens mont, — mirakelmidlet mont,
som låner mangen middelaldersk enke

sankt Gertruds gyldenglorie til pynt.
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GLLUSTAD.

Å nej, den er dog noget, som er bedre.

Den er den stille, hjertevarme strøm
af venlig agt, der kan sin genstand hædre,
så fiddt, som jublen i en orskedrom.

Den er en følelse af pligtens lykke,
af omsorgs velbehag, af hjemmets fred,

af viljers bøjning mod hinanden ned,

af vågen for at ingen sten skal trykke
den kårnes fod, hvor hun i livet skred.

Den er en mildhedshånd, som læger sårene.

den mandekraft, som bær med villig ryg,
den ligevægt, som rækker gennem årene,
den arm, som støtter tro og løfter tryg.

—
Det er det indskud. Svanhild, jeg kan byde
til Deres lykkes bygning; svar mig nu.

(SVANHILD gor eii stark anstrængelse for at tale; guldstad lorter hånden

og hindrer hende.)

Betænk Dem vel, at ej De skal fortryde!

Vælg mellem os med klar og sindig hu.

FALK.

Og hvoraf ved De —

GULDSTAD.

At De elsker hende!

Det har jeg læst på Deres øjnes hund.

Sig også hende det i denne stund.

(trykker hans hånd )

Nu går jeg ind. Lad legen få en ende.

Og tør De love mig med bånd og mund,
at være hende shg en ven i livet,

slig stav på^ vejen, slig en trost i nod,
som jeg kan være det,

—
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(vender sig til Svanhild.)

Nu godt, så skriv et

udsletningsmærke over det, jeg bød.

Da har jeg sejret, sejret i det stille;

De vinder lykken; det var det, jeg vilde.

(til FALK.)

Og, det er sandt, — De talte før om mønt;
tro mig, den er lidt mer, end flitterpynt.

Jeg står alene, kender ingen kære;
alt det, som mit er, det skal Deres være;
De blir som søn for mig, og hun min datter.

De véd, ved grændsen ejer jeg et brug;
did flytter jeg. De sætter disk og dug.

Og er så året omme, ses vi atter. —
Nu kender De mig. Falk; gransk nu Dem selv,

glem ej, at farten nedad livets elv

er ingen leg, er ej at nyde, svælge;
—

og så, i Herrens navn, — så får I vælge!

(går ind i huset. Ophold. falk og Svanhild ser sky mod hinanden.)

Du er så bleg.

FALK.

SVANHILD.

Og du så stille.

FALK.

Ja.

SVANHILD.

Han var os værst.

FALK

(hen for sig).

Han stjal mig styrken fra.

SVANHILD.

Hvor hårdt han slosr.
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FALK.

Han vidste godt at ramme.

SVANHILD.

Det var, som alt gik under i det samme.

(nærmere ved ham. I

Hvor vi var rige, rige i hinanden,
da hele verden havde os forladt,

da vore tanker steg, som slag mod stranden

af bølgebrydning i den stille nat.

Da var der sejersmod i vore sjæle,

og lid på evig elskov mellem to; —
han kom med verdens gaver, tog vor tro,

og planted tvivl,
—

og så forgik det hele!

FALK

(med vild heftighed).

Riv det af mindet ud! Alt, hvad han sagde,
var sandt for andre, men en løgn for os!

SVANHILD

(ryster stille på hovedet).

Det kornaks, som et tvivlens haglslag lagde,
kan aldrig svaje mer i livsenstrods.

FALK

(med iidbrydende angst).

Jo, vi to, Svanhild — !

SVANHILD.

Slip et håb, som dårer;
Ifald du løgnen såer, du høster tårer.

De andre, siger du? Og tror du
ej,

at hver og en har tænkt, som du og jeg,
at han var den, som turde trodse lynet,

—
hvem ingen storm til jorden kunde slå.
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hvem tågebanken fjernt i himmelsynet

på uvejrsvinger aldrig kunde nå?

FALK.

De andre delte sig mod spredte mål;

jeg vil din elskov kun, og den alene.

Se, de forskriger sig i livets skrål,

jeg stilt skal støtte dig med stærke grene,

SVANHILD.

Men dersom den alligevel gik under,

den kærlighed. som skulde bære alt,
—

har du da det, som endda lykken grunder?

FALK.

Nej, med min kærlighed det hele faldt.

SVANHILD.

Og tør du helligt love mig for Gud,

at aldrig den, lig visnet blomst, skal hænge,
men dufte, som idag, og holde ud

for hele livet?

FALK

(efter et kort optiold).

Den vil holde længe.

SVANHILD

(snierleligt).

0, „længe", „længe";
— usle armodsord!

Hvad gælder „ længe" vel for kærligheden?
Det er dens dødsdom, meldugg over sæden.

„På evigt liv for kærlighed jeg tror" —
den sang skal altså tie, og isteden

det lyde skal: Jeg elsked dig ifjor!

(som loftet af en stærk indskydelse.)
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Nej; så skal ej vor lykkes dag gå under,

ej
dø med solgråd bag en sky i vest; —

vor sol skal slukkes, lig et luftvidunder,

i middagsstunden, der den glittrer bedst!

FALK

(forfærdet).'

Hvad vil du, Svanhild?

SVANHILD.

Vi er børn af våren;

bag den skal ikke komme nogen høst,

da sangerfuglen tier i dit bryst

og aldrig længes did, hvor den er båren.

Bag den skal aldrig noget vinterdække

slå linet over alle drømmes lig;
—

vor kærlighed, den glade, sejerskække,
skal sot ej tære på, ej

ælde svække, —
dø skal den, som den leved, ung og rig!

FALK

(i dyb smerte).

Og langt fra dig,
— hvad blev mig der vel livet!

SVANHILD.

Hvad blev det nær mig
— uden kærlighed?

FALK.

Et hjem!

SVANHILD.

Hvor lykkens alf med døden stred.

(med styrke.)

Til viv for dig blev evnen ej mig givet,

det ser jeg nu, det føler jeg og véd!

Jeg kunde elskovs glade leg dig lære,

men tør din sjæl ej gennem alvor bære.
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(nærmere og med stigeode ild.>

]Su har vi jublet i en vårdags rus:

nu ingen søvnig dos på slapheds puder!

Giv alfen vinger, lad for sangens sus

ham gå på flugt i flok med unge guder!

Og er den kantret end. vor fremtids båd, —
et brett er oven vande. — jeg véd råd;

den kække svømmer rækker paradiset!

Lad lykken synke, gå i graven våd:

vor kærlighed skal dog. Gud være priset.

nå sejersfrelst iland ifra forliset!

FALK.

0, jeg forstår dig! Men at skilles så!

Just nu, den fagre verden står os åben, —
her. midt i våren, under himlen blå,

den samme dag vor imge pagt fik dåben!

SVAJHHILD.

Just derfor må vi. Efter denne stmid

vort jubeltog går ned ad bakke kun!

Og ve. når engang regnskabsdagen kommer,

og når vi stædes for den store dommer,

og når han kræver. som retfærdig Gud,

den skat han lånte os i hvsenshaven —
da, Falk, et svar, som sletted nåden ud:

-Den har vi mistet under^'ejs til graven!"

Kast ringen!

FALK
(i staerk beslutning).

S\'A^»HILD

(iJdfiildt).

Vil du!
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TXLK.

Kast den I Jeg forstår dig!
Ja. det er kun på denne vej. jeg nåer dig!
Som grav er vej til livets morgenskær.
så er og elskov forst til livet viet.

når løst fra længsler og fra vild bega&r
den flver til mindets åndehjem befriet!

Kast rineen. Svanhild I

svAxmiD
(jableodeiL

Jeg har lost min pUgtl
Xu har jeg fyldt «iin sjæl med Ivs og digtl

Flyv fritl Xu har du dig til sejer svunget- —
nu har din Svanhild svanesangen sunffetl

(tar riD^en af os trykk- et fcrs på den.)

TU verdens fald imellem havets siv

duk ned. min drom. — dig ofl5rer jeg isteden I

r^ et par stridt oporer, kaster liujieu ad i Qorden og lutimtLr s% tauc
med et CorUaret ndtrrk.)

Xu har jeg mistet dig for dette Uv, —
men jeg har vundet dig for evigheden I

FAT.K

(stæiktlL

Og nu til dagens geming hver for sig I

På jorden krvdses aldrig mer vor vej.

Hver går til sit. hver strider uden klage.
Vi smittet var af tidens fet^erdamp:
vi vilde sejrens lon foruden kamp.
sahbatens fred foruden virkedage,

skout kravet er at kæmpe og forsage.

STAXHILD.

Men ikke svgt.
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FALK.

Nej, nej,
— med sandheds mod.

Os truer ingen flom af straff'ens flod;

det minde, vi to har for livet arvet,

skal stråle smukt fra mørke skyer ud,

og stå som fagrest regnbue, syvfold farvet, —
som pagtens tegn imellem os og Gud.

I skær af det du går til stille pligter
—

SVANHILD.

Og du går opad mod dit mål som digter!

FALK.

Som digter; ja, thi det er hver den mand,
i skolestue, thingsal eller kirke,

hver den, i højheds som i ringheds stand,

der øjner idealet bag sit virke.

Ja, opad går jeg; flugtens hest er sadlet;

jeg véd, min gerning er for livet adlet!

Og nu, farvel!

SVANHILD,

Farvel !

FALK

(favner hende).

Et kys!

SVANHILD.

Det sidste!

(river sig løs.)

Nu kan jeg glad for dette liv dig miste!

FALK.

Om alle lys i verden slukkes ud, —
lystanken lever dog; thi den er Gud.
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SVANHILD

(fjerner sig mod Laggrunden).

Farvel !

(går videre.)

FALK.

Farvel! — Jeg råber glad endda —
(svinger hatten.)

Guds fagre kærlighed på jord, hurra!

(Døren åbnes. falk går over mod hojre; de unge blandt gæsterne kom-
mer ud under latter og glæde.)

DE UNGE PIGER.

Til dans i haven!

EN ENKELT.

Livet er at danse!

EN ANDEN.

En vårdags blomsterdans med friske kranse!

NOGLE.

Ja, danse, danse!

ALLE.

Ja, og aldrig standse!

(styver kommer med stramand under armen, fru stbamand og hornene

følger efter.)

STYVEK.

Ja, du og jeg er venner fra idag.

STRÅMAND.

Og jeg og du vil slå for fælles sag.

STYVER.

Når begge statens magter slår sig sammen —
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STRAMAND.

Blir resultatet alles —

STYVER
I hurtig 1).

Tarv!

STRAMAND.

Og gammen.

(FRU HAI.M, LWD, ANNA, GILDSTAD Og FROKEN SKÆRE, Saillt rCSteil af gæ-

sterne koninier iid. Hele familjens ojne søger falk og Svanhild. A1-

mindelig stiulsen, da man ser dem hver for sig.)

FROKEN SKÆRE

(mellem taiiterne, slår hænderne sammen).

Hvad? Sig mig, om jeg drømmer eller våger!

LIND

(som intet har mærket).

Jeg får vel hilse på min nye svoger.

(han, tilligemed flere af gæsterne, nærmer sig falk, men farer uvilkårligt

et skridt tilbage ved at se på ham og udbryder):

Hvad er der hændt med dig? Du har, som Janus,
to ansigter!

FALK

(med et smil).

Jeg råber, som Montanus:

Jorden er flak, Messieurs; —
mig skuffed øjet;

flak, som et fladbrød; — er I nu fornøjet!

(går raskt lul til højre.)

FRØKEN SKÆRE.

En kurv!

TANTERNE.

En kurv?
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FKU HALM.

Hys, lad det bli fortiet!

(går opover til svANitii.i>.)

FRU STRÅMAND

(til presten).

Tæiik dig, eu kurv!

STRÅMAND.

Men er det muli^t?

FRØKEN SKÆRE.

Ja!

DAMERNE

(fra niuiid til niiiiul).

Kil kurv! En kurv! En kurv!

(de samler sijc i klynge læugere iiiile i haven.)

STYVER

(som forstenet).

Hvad? Har han friet?

STRÅMAND.

Ja. ta-uk dig, du! Han lo af os, ha, ha, —
(de ser mållose jia liinanden.l

ANNA

(til lind).

Nå, det var rigtig godt. Uf, han var fæl!

LIND

(omfavner og kysser hende).

Hurra, nu er du min i alle dele!

(de gar opover i luiveii.)

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. II. 18
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GULDSTAD

(ser tilbage mod Svanhild).

Her er nok noget brustet i en sjæl;

men det, som endnu lever, vil jeg hele.

STRÅMAND

(får mælet igen og omfavner styver).

Nu kan du trøstig blive ved at være

forlovet med din elskte frøken Skære!

STYVER.

Og du kan skue gladelig din slægt

forøget årligårs med unge Stråmænd!

STKÅMAND

(gnider sig fornøjet i hænderne og ser ud efter fai.k).

Det var tilpas for ham, den frække knægt;
—

så skal de ha'e det, disse kloge spåmænd!
(de går opover i samtale, idet fru hai.m nærmer sig med Svanhild.)

FRU HALM

(dæmpet og ivrig).

Og intet binder dig?

SVANHILD.

Nej, intet binder.

FRU HALM.

Nu godt; så kender du en datters pligt
—

SVANHILD.

Råd over mig.

FRU HALM.

Tak, barn.

(med et tegn mod guldstad.)

Han er et rigt

parti, og når der intet er til hinder —
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SVANHILD.

Jo, ét forlanger jeg ved denne pagt:
at flytte bort —

FRU HALM.

Det er jo just hans agt.

SVANHILD.

Og frist —
FRU HALM.

Hvoiiænge da? Husk, lykken kalder.

SVANHILD

(smiler stille).

A, ikke længe; blot til løvet falder.

(hun går hen imod altanen; fru halm opsøger guldstad.)

STRÅMAND

(mellem gæsterne).

Et, kære venner, har vi lært idag:
om tvivlsmål tidt os hårdelig belejrer,

så vinder over slangen sandheds sag,

og kærligheden sejrer.

GÆSTERNE.

Ja, den sejrer!

(de omfavnes og kysses parvis. Udenfor til venstre høres latter og sang.)

FRØKEN SKÆRE.

Hvad er nu det?

ANNA.

Studenterne !

LIND.

Kvartetten,

som går tilfjelds;
—

og jeg, som rent har glemt
at sende afbud —

18-
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(STUDENTERNE konmier iiiil til venstre og blir sb\ende ved indgangen.)

EN STUDENT

llil LINI>|.

Her er vi på pletten!

FRU HALM,

Så det er Lind, De soger?

FRØKEN SKÆRE.

Det er slemt;

hau er forlovet nu —

EN TANTE.

Så De kan skønne,
han intet har at gøre i det grønne.

STUDENTEN.

Forlovet !

ALLE STUDENTERNE.

Gratulerer !

LIND.

Mange tak.

STUDENTEN

(til kaninieraterne).

Der ligger altså sangerskuden bak.

Hvad gør vi nu? Vi mangler vor tenor.

FALK
(der kommer fra hojre, sommerklædt, med studenterhue, skræppe og stavl.

Den synger jeg i Norges ungdoms kor!

STUDENTERNE.

Du, Falk! Hurra!
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FALK.

Tilfjelds i Guds natur,
som bien jager fra sit vinterbur!

Jeg har en dobbelt sangbund i mit bryst,
en hingelek med underspundne strenge,
med tvefold klang, en boj for livets lyst,

og en, som dirrer under, dybt og længe.

(til enkelte mellem studenterne.)

Du bar paletten?
— Du papir til noder?

Godt; sværm da, biflok, i det grønne løv,

bjem bær vi engang bjemmets blomsterstøv
til kubens dronning, til vor store moder!

(henvendt til selskabet, idet studenterne går og koret fra første akt

istemmes dænipet iidenfor.)

Tilgiv mig alt, det større, som det mindre,

jeg intet buske vil;

(sagte.)

men alt erindre.

STRÅMAND

(i overstadig glæde).

Pyt. nu er lykkepotten atter bel!

Min kone bar et båb, et sødt, forjættende
—

(trækker ham hviskende tilside.)

Nyss bun betroede mig, den kære sjæl
—

(uhørligt imellem.)

Hvis alt går godt ... til mikkelsdag . . . det trettende!

STYVER

(med FRØKEN SKÆRE Under armen, vender sig til falk, smiler hoverende,

og siger, idet han tyder mod presten):

Jeg får de bundred daler, sætter bo —
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FRØKEN SKÆRE

(nejer ironisk).

Ved juletider kaster jeg min pigekjole.

ANNA

(ligeså, idel liiiii lar kærestens ann).

Min Lind blir her, lad troen være tro —

LIND

(dølger sin forlegenhed|.

Og søger plads som lærer på en pigeskole.

FRU HALM.

Jeg øver Anna op i alskens dueligheder
—

GULDSTAD

(alvorlig).

Jeg går til arbejds med et bramfrit digt
—

om en, som lever for en hellig pligt.

FALK

(med et smil udover mængden).

Og jeg går opad
— til en fremtids muligheder!

Farvel !

(dænipet lil Svanhild. I

Gud signe dig, min livsvårs viv; —
hvor langt jeg går, skal dog min gerning nå dig!

(svinger huen og følger studenterne.)

SVANHILD

(ser en kort stund efter lunn og siger stille men stærk).

Nu er jeg færdig med mit friluftsliv;

nu falder løvet; — lad nu verden få mig.

(1 dette ojeblik spilles op til dans ved pianoet, og champagnen knalder

i baggrunden. llerrerno (lyver om inellem hverandre med sine damer

under armen; guldstad nærmer sig Svanhild og bukker for hende; hun

farer et ojeblik sammen, men fatter sig og rækker ham hånden, fru

HALM og den nærmeste familje, som spændt har iagltaget scenen, iler til



J71

og omringer dem under hoj glæde, der overdøves af musiken og niiinler-

heden blondt de dansende længere inde i liaven.)

(Men langt oppe fra landet, og klingende igeniiein dansemusiken, lyder

kraftigt og kakti:

KOH AF FALK Og STUDF.NTERNE.

Og har jeg end sejlet min sknde på grnnd,
o, så var det dog dejligt at fare!

DE FLESTE PA SCENEN.

Hurra!

(dans og jubel; teppel falder.)

-»s~5tfu-.-
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SIGURD RIBBUNG.

NIKOLAS ARNESSØN, bisp i Oslo.

DAGFINN BONDE, Håkons stallare.

IVAR BODDE, hdns hirdprest.

VEGARD VÆRADAL, en af hans hirdmænd.

GREGORius JONSSON, leiidermand.

PÅL FLiDA, lenderraand.

INGEBJØRG, Andres Skjaldarbands hustru.

PETER, hendes søn, en ung prest.

SIRA viLJAM, huskapellan hos bisp Nikolas.

MESTER siGARD fra Brabaut, en læge.

JATGEJR SKALD, en Islænding.

BÅRD BRATTE, 611 høvdiug fra det Trondhjemske.
ALMUE og BYMÆND i Bergen, Oslo og Nidaros.

KORSBRODRE, PRESTER, MUNKE Og NONNER.

GÆSTER, HIRDMÆND Og FRUER,

KRIGSFOLK O. S. V.

Handlingen foregår i for.ste halvdel af det trettende århundrede.





FØRSTE AKT.

(Kristkirkegården i Bergen. I baggrundeu ligger kirken, hvis højporlal

vender fremover mod tilskuerne. Til venstre i forgrunden står håkox

HÅKONSSØN, DAGFINN BONDE, VEGARD AF VÆRDALEN, IVAR BODDE Samt flere

lenderniænd og høvdinger. Lige over for ham står skule jarl, grego-

RILS JONSSøN, PÅL FLiDA Og andre af jarlens mænd. Længere tilbage på
samme side ses siglkd ribbl:xg med sit følge og bortenfor ham guthorm
iNGESsøN med lleie høvdinger. Kirkens tilgange er besatte med vagt;
almuen fylder hele kirkegården; mange sidder oppe i træerne og på

(

kirkemuren ; alle synes i hojeste spænding at vente på noget, som skal

ske. Fra byens kirketårne ringer det fjern og nær.)

SKULE JARL

; (dæmpet og utålmodig til gregorius jonsson).

Hvad bier de efter så længe derinde?

i

I'

GREGORIUS JONSSØN.

Stille; nu begynder salmen.

(Inde fra den lukkede kirke høres til basuners lyd:)

KOR AF MUNKE Og NONNER.

Domine coeli etc. etc.

(Under sangen åbnes kirkedøren indenfra; i forhallen ses bisp nikolas

omgiven af prester og klosterbrodre.)

BISP NIKOLAS

(træder frem i doren og forkynder med oploftet stav):

Nu bærer Inga fra Vartejg jernbyrd for Håkon

kongs-emne !

(Kirken lukkes igen; sangen vedbliver derinde. I
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GREGORIUS JONSSØN

(dænipet til jarlen).

Kald på den hellige kong Olaf for det, som ret er.

SKULE .lABL

(hurtigt og afværgende).

Ikke nu. Bedst, ikke at minde ham om mig.

IVAR BODDE

(griber håkon om armen).

Bed til Herren din Gud, Håkon Håkonssøn.

HÅKON.

Behøves ikke; jeg er viss på ham.

(Sangen fra kirken lyder stærkere; alle blottor hovederne, mange falder

på knæ og beder.)

GREGORIUS JONSSØN

(til jarlen).

Dette er en stor time for dig og mange.

SKULE JARL

Iser spændt mod kirken).

En stor time for Norge.

PÅL FLIDA

(nær ved jarlen).

Nu holder hun jernet.

DAGFINN BONDE

(over hos håkon).

De kommer kirkegulvet nedover.

IVAR BODDE.

Krist skærme dine skære hænder, Inga kongs-
moder!

HÅKON

Denne stund skal hun visselig lønnes for al

min tid.
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SKULE JAKL

(som spændt liar lyttet, udbryder pluilseligl).

Skreg hun? Slåp hun jernet?

FÅL FLIDA

(går opover).

Jeg véd ikke. hvad det var.

GREGORIUS JONSSØN.

Kvinderne græder hojt i forhallen.

KORET FRA KIRKEN

(falder jublende ind).

Gloria in excelsis deo!

(Portalen springer op; i.nga kommer ud, fulgt af nonner, prester og munke.)

INGA

(på kirketrappen).

Gud har dømt! Se disse liænder; med dem
har jeg jernet!

STEMMER BLANDT MÆNGDEN.

De er skære og hvide, som før!

ANDRE STEMMER.

Endda fagrere!

HELE ALMUEN.

Han er visselig Håkon Sverressøns søn!

HÅKON

(omfavner hende).

Hav tak, tak, du højt velsignede!

BISP NIKOLAS
^-

(stryger forbi jarlen).

Uklogt var det at fremme jernhyrden.
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SKULE JARL.

Nej, herre bisp, Gud måtte tale i denne sag.

HÅKON

(dybl bevæget, holder inga ved hånden).

Nu er det da altså gjort, det, som hver en

evne i mig har råbt højt imod, —
det, som mit

hjerte har vridt og vendt sig under —

DAGFINN BONDE
— fud mod mængdenl.

Ja, se på denne kvinde og tænk jer om. så

mange som I her er! Hvo har tvivit om hendes ord,

for enkelte havde brug for at der skulde tvivles?

PÅL FLIDA.

Tvivlen har hvisket i hvert kot fra den stund

Håkon kongs-emne blev båren som barn ind i kong
Inges gård.

GREGORIUS JONSSØN.

Og sidste vinter vokste den til et skrig og gik

lydt over landet, nord og sør; det tænker jeg hver

mand kan vidne.

HÅKON.

Bedst kan jeg selv vidne det. Derfor har jeg

også givet efter for mange trofaste venners råd og

bøjet mig så dybt, som ingen anden kongevalgt mand
har gjort på lange tider. Jeg har bevist med jern-

byrd min fødsel, bevist min ret, som Håkon Sverres-

søns søn, til at tåge land og rige i arv. Ikke vil

jeg her granske nøjere, hvem der har fostret tvivlen

og gjort den så højmælt, som jarlens frænde siger;

men det véd jeg, at bittert har jeg lidt under den.

Jeg har Aasret kongevalgt fra barn af. men liden

kongsære blev mig vist, selv der, hvor det skulde
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lykkes, at jeg tryggest turde vente det. Jeg vil kua
niinde om sidst palmesøndag i Nidaros, da jeg gik
op til alteret for at ofre, og erkebispen vendte sig
om og lod som han ikke så mig, for at slippe at

hilse, som det er skik at hilse konger. Dog, sligt
skulde jeg let vidst at bære, men åben krig var nær
ved at bryde løs i landet og den måtte jeg hindre.

DAGFINN BONDE.

Godt kan det være for konger at lytte til kloge
råd; men var mit råd hort i denne sag, da havde
det ikke været med bedt jern men med koldt stål,

at Håkon Håkonssøn skulde skiftet ret mellem sig

og sine uvenner.

HÅKON.

Styr dig, Dagfinn; det sømmer sig for den
mand, som skal styre fremst i riget.

SKULE JAHL

(med et let smil).

Kongens uven er det så nemt at kalde hver
den, som er kongens vilje iniod. Jeg mener nu,
den er kongen værst, som råder ham fra at godt-
gøre sin ret til kongsnavnet.

HÅKON.

Hvem ved. Var det min ret alene, som her
handledes om, så kunde det hænde, at jeg ikke

havde købt den så dyrt; men vi får se højere op;
her gælder det kald og pligt. Jeg kender det højt

og varmt indeni mig, og jeg blyges ikke ved at sige
det, — jeg alene er den, som kan styre landet frem
til det bedste i disse tider;

—
kongefødsel avler

kongepligt
—

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. II. 19
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SKULE JARL.

Der er flere her, som giver sig selv sligt fagert

skudsmål.

SIGURD RIBBUNG.

Jeg gør det, og med ligeså fuld grund. Min
farfader var kong Magnus Erlingssøn

—
HÅKON.

Ja, hvis din fader, Erling Stejnvæg, var kong
Magnus's søn; men de fleste nægter det, og endnu
er der ikke båret nogen jernbyrd i den sag.

SIGURD RIBBUNG.

Ribbungerne tog mig til konge og gjorde det

med fri vilje, mens Dagfinn Bonde og andre Birke-

bejnere truede sig til et kongsnavn for dig.

HÅKON.

Ja, så ilde havde I steilt med Norge, at Sverres

ætling måtte true sig frem.

GUTHORM INGESSØN.

Sverres ætling er jeg ligeså fuldt som du —

DAGFINN BONDE.

Men ikke i lige række mand efter raand.

BISP NIKOLAS.

Der er kvindeled imellem, Guthorm.

GUTHORM INGESSØN.

Det véd jeg dog, at Inge Bårdssøn, min fader,

var lovligt tågen til konge over Norge.

HÅKON.

Fordi der ikke var nogen, som kendte til at

Sverres sønnesøn var ilive. Fra den dag det blev
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vilterligt, styrede han riget som værge for mig, ikke
anderledes.

SKULE JARL.

Så kan ikke siges med sandhed; Inge var hele

sin tid konge med al lovlig magt og uden forhehold.

At Guthorm liden ret har, kan være sandt nok; thi

han er uægte født; men jeg er kong Inges ægtefødte
hroder, og loven er for mig, når jeg kræver og tager
fu Id arv efter ham.

DAGFINN BONDE.

A, herre jarl, fuld arv har I visselig tåget, og
det ikke eders faders slægtseje alene, men alt, hvad
Håkon Sverressøn af gods lod efter sig.

BISP NIKOLAS.

Ikke alt, gode Dagfinn. Ær sandheden; — kong
Håkon har beholdt en sylgje og den guldring, han
bærer om armen.

HÅKON.

Lad det være som det vil; med Gnds hjælp
skal jeg vinde gods igen. Og nu, I lendermænd og
lagmænd, I kirkebrødre og høvdinger og hirdfolk, nu
er det tid at sætte rigsmødet, som vedtaget er. Med
bundne hænder har jeg siddet til denne dag; jeg
mener ingen mand vil fortænke mig i, at jeg længter
efter at få dem løste.

SKULE JARL.

Det går flere, som jer, Håkon Håkonssøn.

HÅKON
(IjJir opmæiksom).

Herre jarl, hvad mener I?

19*
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SKULE JARL.

Jeg mener, at alle vi kongs-emner har samme

skei til at længte. Alle har vi været lige stramt

bundne; thi ingen af os har vidst hvor langt hans

ret strak.

BISP NIKOLAS.

Utrygt har det været med kirkens sager som

med landets; men nu får den hellige kong Olafs

lov dømme.

DAGFINN BONDE

(halvlydt).

Nye kneb!

(HÅKONS MÆND rykker næriiiere sanimen.)

HÅKON

(tvinger sig til rolighed og går et par skridt frem mod jarlen).

Jeg vil tro, at jeg ikke har fattet eders mening.

Jernbyrden har godtgjort min odelsret til riget, og
derfor skønner jeg ikke bedre, end at rigsmødet kun
har at give lovskraft til mit kongevalg, som alt gik
for sig på Orething for seks år siden.

FLERE BLANDT JARLENS Og SIGURDS MÆND.

Nej, nej,
— det nægter vi!

SKULE JARL.

Så var aldrig tanken, da det blev vedtaget at

holde rigsmøde her. Ved jernbyrden har I endnu
ikke vundet riget, men kun bevist eders adkomst til

idag at møde frem med os andre kongs-emner og

gøre gældende det krav, som I mener at have —
HÅKON

(tvinger sig).

Det vil da kort og grejdt sige, at i seks år har

jeg urettelig båret kongsnavn, og i seks år har I,

herre jarl, urettelig rådet landet som værge for mig.
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SKULE .TAKL

Ingenlunde så. En måtte l)ære kongsnavnet,
da min broder var død. Birkebejnerne, og mest

Dagfinn Bonde, var virksomme for eders sag og fik

jert valg fremmet, før vi andre kunde komme frem

med vore fordringer.

BISP NIKOLAS

(til hakiin).

Jarlen mener, at bint valg kun gav jer brugsret
ikke ejendomsret til kongemagten.

SKULE JARL.

I bar siddet inde med alle rettigbeder; men
både Sigurd Ribbung og Gutborm Ingessøn og jeg

mener os at være fuldt så nære arvinger, som I, og
nu skal loven dele mellem os og sige, hvo der skal

tåge arven fast for alle tider.

BISP NIKOLAS.

Sandt at sige bar nok jarlen god grund for sin

mening.

SKULE JARL.

Både jernbyrd og rigsmøde bar mere end en-

gang været på tale i disse år, men altid er der

kommet noget imellem. Og, berr Håkon, dersom I

mente, at eders ret stod uryggelig fast ved det første

kongevalg, bvorfor gav I da jert minde til at jern-

byrden nu blev fremmet?

DAGFINN BONDE

(forbitret).

Brug værget, kongsmænd, og lad det dele!

MANGE AF HIRDEN

(stormer frem).

Bær våben på kongens uvenner!
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SKULE JARL

(råber til sine).

Dræb ingen! Sår ingen! Bare hold dem fra

livet.

HÅKON

(holder sine tilbage).

Ind med værget hver mand, som drog det! —
Ind med værget, siger jeg! doiig.) I gør det tifold

værre for mig med slig fremfærd.

SKULE JARL.

Slig farer mænd frem mod mænd hele landet

rundt. Der ser I, Håkon Håkonssøn; nu tænker jeg
det bedst viste sig, hvad I har at gøre, ifald landets

fred og mænds liv ligger jer på hjerte.

HÅKON

(efter en kort betænkning).

Ja — jeg ser det. (tager inga ved hånden og vender sig

til en af dem, som slår om ham.) Tofkell, du Var Cn trofast

mand i min faders hird; tag denne kvinde hjem i

dit herherge og vær god mod hende; — hun var

Håkon Sverressøn såre kær. — Gud signe dig, min

moder, — jeg får møde il rigsstævne nu, (inga trykker

hans hånd og går med torkell. iiåkon tier lidt, træder derpå fron. ag

siger med kiarhed:) Loveu skal dømme; den alene. I

Birkebejnere, som var med på Orething og tog mig
til konge, I er nu løste fra den ed, I svor mig der.

Du, Dagfinn, er ikke min stallare mere; jeg vil ikke

møde frem med stallare eller med hird, ikke med

kongsmænd eller med svorne kæmper; jeg er en

fattig mand; al min arv er en sylgje og denne guid-

ring;
— det er ringe gods at lønne så mange gode

mænds tjeneste med. Nu, I andre kongs-emner, nu

står det lige mellem os; jeg vil intet have forud for

jer undtagen den ret, som jeg har ovenfra, — den
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hverken kan eller vil jeg dele med nogen.
— Lad

blæse til rigsstævne, og så dømme Gud og den hel-

lige kong Olafs lov.

(Går ud med sine mænd til venstre der blæses horn og lur langt borte.)

GREGORIUS JONSSØN

{til jarlen, idet niængden holder på at gå).

Ved jernbyrden tyktes du mig ræd, og nu ser

du så glad og trøstig ud

SKULE JARL

(foruøjet).

Så du, han havde Sverres øjne, da han talte?

Godt blir valget enten de gør ham eller mig til

konge.

GREGORIUS JONSSØN

(urolig).

Men vig ikke. Tænk på alle dem, som falder

med din sag.

SKULE JARL.

Her står jeg på rettens grund; nu gemmer jeg

mig ikke for helgenen.

(Går ud til venstre med sit folge.)

BISP NIKOLAS

(haster efter dagfinn bonde).

Det går nok, gode Dagfinn, det går nok; —
men hold jarlen langt borte fra kongen, når han er

kåret; — hold ham bare langt borte!

(Alle går ud til venstre bag kirken.)
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(En hal i kongsgården. Til venstre i forgrunden er et lavt vindvi; til

hojre indgangsder; i baggrunden en større dør, som fører ind til kongs-

hallen. Ved vinduet står et bord; forresten stole og bænke.)

(fru RAGNHILD Og MARGRETE komnier fra den mindre dør; sigrid følger

straks efter.)

FRU RAGNHILD.

Her ind.

MARGRETE.

Ja, her er mørkest.

FRU RAGNHILD

(går til vinduet).

Og her kan vi se ned på thingvolden.

MARGRETE

(ser forsigtigt ud).

Ja, dernede bag kirken er de alle samlede.

(vender sig i grad.) Dernede skal nu det ske, som vil

drage så meget efter sig.

FRU RAGNHILD.

Hvem råder her i hallen imorgen?

MARGRETE.

ti. Så tung en dag havde jeg aldrig tænkt

at skulle leve.

FRU RAGNHILD.

Den måtte komme; at stå som kongsværge var

ikke fuld gerning for ham.

MARGRETE.

Ja — den måtte komme; kongsnavnet alene

kunde ikke være ham nok.

FRU RAGNHILD,

Hvem taler du om?
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MARGRETE.

Om Håkon.

FRU RAGNHILD.

Jeg talte om jarlen.

MARGRETE.

Der lever ikke ypperligere mænd, end de to

FRU RAGNHILD.

Ser du Sigurd Ribbung? Hvor lumsk han sidder,
— ret som en ulv i lænke.

MARGRETE.

Ja se ^ ! Han folder hænderne foran sig uver

sværdknappen og hviler hagen på dem.

FRU RAGNHILD.

Han bider sig i mundskægget og ler —

MARGRETE.

Hvor stygt han ler.

FRU RAGNHILD.

Han véd, at ingen vil fremme hans sag;
— det

er det, som gør ham ond. — Hvem er den lag-

mand, som. taler nu?

MARGRETE.

Det er Gunnar Grjonbak.

FRU RAGNHH-D.

Er han for jarlen?

MARGRETE.

Nej, han er nok for kongen
—
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FRU RAGNHILD

(ser på hende).

For hvem er han, siger du?

MARGRETE.

For Håkon Håkonssøn.

FRU RAGNHILD

Iser ud; eiter et kort ophold).

Hvor sidder Guthorm Ingessøn,
— ham ser

jeg ikke.

MARGRETE.

Bag sine mænd, der nederst — i fodsid kappe.

FRU RAGNHILD.

Ja der.

MARGRETE.

Han ser ud som han skammer sig
—

FRU RAGNHILD.

Det er på moderens vegne.

MARGRETE.

Så. gjorde ikke Håkon.

FRU RAGNHILD.

Hvem taler nu?

MARGRETE

(ser ud),

Tord Skolle, lagmanden i Ranafylke.

FRU RAGNHILD.-

Er han for jarlen?

MARGRETE.

Nej
— for Håkon.
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FRU RAGNHILD.

Hvor uryggelig jarlen sidder og hører til.

Margrete.

Håkon tykkes stille — men stærk alligevel. Uiv-

Stod en langfarende mand her,

de to blandt alle de tusende andre.

liiidt ) Stod en langfarende mand her, han skulde kende

FRU RAGNHILD.

Se, Margrete; Dagfinn Bonde flytter en forgyldt

stol frem for Håkon —

MARGRETE.

Pål Flida sætter magen til den bag jarlen
—

FRU RAGNHILD.

Håkons mænd vil hindre det!

MARGRETE.

Jarlen holder fast i stolen — !

FRU RAGNHILD.

Håkon taler vredt til ham — (flygter med et skrig fra

vinduet.) 0, Jesus Kristus! Så du øjnene
—

og
smilet — ! Nej, det var ikke jarlen!

MARGRETE

(som med rædsel har fulgt efteii.

Ikke Håkon heller! Hverken jarlen eller Håkon!

SIGRID

(ved vinduet).

usselt, usselt!

MARGRETE.

Sigrid !

FRU RAGNHILD.

Er du her!
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SIGRID.

Så dybt må de laegge vejen nedenom, for at

vinde op på kongssædet.

MARGRETE.

0, bed med os, at alt må vendes til det bedste.

FRU RAGNHILD

ibleg og forfærdet til sigrid).

Så du ham — ? Så du min husbond — ?

Øjnene og smilet, -
jeg skulde ikke kendt ham.

SIGRID.

Ligned han Sigurd Ribbung!

FRU RAGNHILD

(sagte).

Ja, han ligned Sigurd Ribbung!

SIGRID.

Lo han som Sigurd?

FRU RAGNHILD.

Ja. ja!

SIGRID.

Så får vi alle bede.

FRU RAGNHILD

(med fortvivlet styrkel.

Jarlen må kåres til konge! Han tager skade

på sin sjæl, blir han ikke første mand i landet!

SIGRID

(stærkere).

Så får vi alle bede !
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FRU RAGNHILD.

Hys, hvad er det! (ved vinduet.) Hvilke råb!

Alle mænd har rejst sig; alle bannerp og mærker

svinger for vinden.

SIGRID

(griber hende om armen).

Bed, kvinde! Bed for din husbona!

FRU RAGNHILD.

Ja, hellig Olaf, giv ham al magten i dette land!

SIGRID

(vildt).

Ingen
—

ingen! Ellers frelses han ikke!

FRU RAGNHILD.

Han må have magten. Alt godt i ham vil gro

og blomstre, får han den. — Se ud, Margrete! Hør
efter! (viger et skridt tiii.age.) Der løftes alle hænder
til ed!

MARGRETE

(lytter ved vinduet).

FRU RAGNHLLD.

Gud og hellig Olaf, hvem gælder det?

SIGRID.

Bed!

Margrete

(lytter og giver med opløftet hånd tegn til taushed).

FRU RAGNHILD

(om lidt).

Tal!

(Fra thingvolden blæses hojt i lur og horn.)
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FRU RAGNHILD.

Gud Og hellig Olaf, hvem galdt det?

|koi-t op hold.)

MARGRETE

(vender hovedet om og siger):

Nu tog de Håkon Håkonssøn til konge.

(Musiken til kongstoget falder ind, forst dæmpet, siden nærmere og

nærmere, fru Ragnhild klynger sig grædende op til sigrid, som fører

hende stille ud til højre; Margrete blir ubevægelig stående lænet op til

vinduskarmen. Kongens svende åbner de store døre; man ser ind i

hallen, som lidt efter lidt fyldes af toget fra thingvolden.)

HÅKON

(vender sig i døren til ivar bodde).

Bring mig skrivefjæren og voks og silke,
—

pergament har jeg herinde. (Går i livlig bevægeise frem til

bordet og lægger nogle pergamentruller frem.) Margrete, nU ef

jeg konge!

MARGRETE.

Jeg hilser min herre og konge.

HÅKON.

Tak! — (ser på hende og tager hendes hånd.) TilglV ; leg

tænkte ikke på, at det måtte krænke eder.

MARGRETE

(drager hånden til sig).

Det krænkte mig ikke; — I er visselig kongefødt.

HÅKON

(med liv).

.Ja, må ikke hver mand sige det, som kommer

ihug, hvor vidunderligt Gud og de hellige har herget

mig mod alt ondt? Årsgammel bar Birkebejnerne

mig over fjeldet i frost og uvejr og midt imellem

dem, som stod mig efter livet. I Nidaros slåp jeg
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uskadt fra Baglerne den tid de brændte byen og
dræbte så mange af vore, mens kong Inge selv med
nød frelste sig ombord ved at entre opefter anker-

tovet.

MARGRETE.

I har fristet en hård opvækst.

HÅKON

(ser visst på hende).

Det bæres mig nu for, at I kunde gjort den

mildere.

Jeg?

MARGRETE.

HAKON.

I kunde været mig så god en fostersøster alle

de år vi vokste op sammen.

MARGRETE.

Men det faldt sig ikke slig.

HÅKON.

Nej
— det faldt sig ikke slig;

— vi så på
hinanden, hver fra vor krog, men sjelden taltes vi

ved — (utålmodig) hvor blir han af? (iv*» bodde kommer

med skrivesager.) Er du der; giv llid !

(hIkon sætter sig ved bordet og skriver. Lidt efter kommer skule jarl

ind; derpå dagfinn bonde, bisp nikolas og veg-* væbadal.)

HÅKON

(ser op og lader pennen synke).

Herre jarl, véd I hvad jeg her skriver! (Jarlen

nærmer sig.) Det er til min moder; jeg takker hende

for alt godt og kysser hende tusende gange
— her

i brevet, forstår I. Hun skal sendes øster til Borga-

syssel og leve der med al kongelig ære.
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SKULE JARL.

I vil ikke beholde hende i kongsgården
o

HÅKON.

Hun er mig altfor kaer, jarl;
— en konge må

ikke have nogen om sig, som er ham altfor kær;

en konge må handle med frie hænder, stå alene,

ikke ledes, ikke lokkes. Her er så meget at bøde

på i Norge, (vedbliver at skrive.)

VEGARD VÆRADAL

(sagte til BISP nikolas).

Det var mit råd, dette med Inga kongsmoder.

BISP NIKOLAS.

Jeg kendte jer straks på rådet.

VEGARD VÆRADAL.

Men lige for lige nu.

BISP NIKOLAS.

Vent. Jeg holder det jeg lovede.

HÅKON

(giver pergamentet til ivar bodde).

Læg det sammen og bring hende det selv med

mange kærlige hilsninger
—

IVAR BODDE

(som har kastet et oje i pergamentet).

Herre — allerede idag, skriver I — !

HÅKON.

Nu er vinden god, den stryger leden nedover.
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DAGFINN BONDE

(langsomt).

Kom ihug, herre konge, at hun har hgget natten
over på altertrinet i bøn og faste.

IVAR BODDE.

Og det turde hænde hun var træt efter jern-

byrden.

HÅKON.

Sandt nok, sandt nok; — inin gode kærlige
moder —

! (tar sig sammen.) Ja, er hun altfor træt, så
venter hun til imorgen.

IVAR BODDE.

Eders vilje skal ske. (lægger et nyt pergament frem.)

Men så det andet, herre.

HÅKON.

Det andet? — Ivar Bodde, jeg kan ikke.

DAGFINN BONDE

(peger p;i brevet til inga).

I kunde dog hint.

IVAR BODDE.

Alt, hvad syndigt er, må brydes.

BISP NIKOLAS

(som imidlertid har nærmet' sig).

Bind jarlens hænder nu, kong Håkon.

HÅKON

(dæmpet).

Mener I det trænges?

BISP NIKOLAS.

I får aldrig købt landets fred på billigere vilkår.
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HÅKON.

Så kan jeg. Hid med pennen! (skriver.)

SKULE JARL

(til bispen, der går over til hojre).

I har kongens øre, som det lader.

BISP NIKOLAS.

Til gavn for jer.

SKULE JARL.

Siger I det?

BISP NIKOLAS.

Før kveld vil I takke mig. Ihan fjerner sig.)

HÅKON

(rækker pergamentet fren)).

Læs dette, jarl.

SKULE JAKL

(læser, ser forbauset på kongen og siger med halv stemme):

I bryder alt forhold til Kanga hin unge?

HÅKON.

Til Kanga, som jeg har elsket over alt i verden.

Fra idag af tør hun aldrig træffes på den vej, hvor

kongen går frem.

SKULE JARL.

Stort er det, som I der gør, Håkon; — jeg véd

godt fra mig selv, hvad det må koste —

HÅKON.

Bort må hver den. som er kongen altfor kær.

— Bind brevet sammen, (giver det til ivar bodde.)
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BISP NIKOLAS

(bojer sig over stolen).

Herre konge, nu vandt I langt frem mod jarlens
venskab.

HÅKON

(rækker ham hånden I.

Tak, bisp Nikolas; I radede mig til det bedste.
Bed om en nåde, og den skal vises jer.

BISP NIKOLAS.

Vil r?

HÅKON.

Det tilsiger jeg eder med mit kongeord.

BISP NIKOLAS.

Så gør Vegard Væradal til sysselmand på
Hålogaland.

HÅKON.

Vegard? Han er fast den troeste ven jeg har;

nodig skikkede jeg ham så langt fra mig.

BISP NIKOLAS.

Kongens ven bør kongeligt lonnes. Bind jarlen

på den vis, som jeg har rådet til, så er I tryg for

alle tider.

HÅKON
(tager et pergamentblad).

Vegard skal have syssel på Hålogaland, (skrivende.)

Her giver jeg ham mit kongelige brev derpå.

(Bispen fjerner sig.)

SKULE JARL

(nærmer sig bordet).

Hvad skriver I der?

20*
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HÅKON

(rækker ham bladet).

Læs.

SKULE JARL

(læser og ser visst på kongen).

Vegard Væradal? På Hålogaland?

HÅKON.

På det nordre, som er ledigt.

SKULE JARL.

I mindes da ikke. at Andres Skjaldarband også

har syssel der nord? De to er bittre avindsniænd;
— Andres Skjaldarband holder sig til mig

—

HÅKON
(smiler og rejser sig).

Og Vegard Væradal til mig. Derfor må de .s(

til at blive forligte jo føi- jo heller. Der må ingen

splid være mellem kongens og jarlens mænd her-

efterdags.

RISP NIKOLAS.

Hm, dette her turde snart gå galt!

(nærmer sig urolig.)

SKULE JARL.

1 tænker klogt og dybt, Håkon.

HÅKON

(varm).

Skule jarl, jeg tog riget fra jer idag,
— men

lad eders datter dele det med mig!

SKULE JARL.

Min datter!

I

i



-MARGRETE.

Gud!

HÅKON.

Margrete,
— vil I være dronning?

MARGRETE
Itiei).

HÅKON

(tager hendes hånd).

Svar mig,

MARGRETE

(sagte).

Jeg vil gerne være eders hustru,

SKULE JARL

(med et håndslag).

Fred og forlig af hjertet!

HÅKON.

Tak!

IVAR BODDE

(til DAGFINX).

Himlen være lovet; nu dages det.

DAGFINN BONDE.

Jeg tror det næsten. Så godt har jeg aldrig likt

jarlen for.

BISP NIKOLAS

(bagved).

Stadig på vagt, gode Dagfinn,
—

stadig på vagt.

IVAR BODDE

(til Vegard).

Xu er I syssehnand på Hålogaland; her har I

kongens hånd for det. (giver ham hrevet.)
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VEGARD YÆRADAL.

Jeg skal siden takke kongen for hans nåde.

(vil gå.)

BISP NIKOLAS

(standser ham).

Andres Skjaldarband er en hård hals, lad
jei-

ikke kue.

VEGARD VÆRADAL.

Det har aldrig lykkets for nogen før. (går.)

BISP NIKOLAS

(folger efter).

Vær soin fjeld og flint mod Andres Skjaldarband.
—

og tag min velsignelse med jer forresten.

IVAR BODDE,

(som liar ventet bag kongen mod pergamenlerne i hånden).

Her er brevene, herre —

IIÅKOX.

Godt; giv dem til jarlen.

IVAR BODDE.

Til jarlen? Vil I ikke sætte seglet for?

HÅKON.

Det plejer jo jarlen gøre;
— han har seglet.

IVAR BODDE

(dæmpet).

Ja hidindtil,
— sålænge han førte værgemålet

for eder; — men nu!

HÅKON.

Nu som før;
—

jarlen har seglet, (fjemer sig.)
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SKULE JARL.

Giv mig brevene, Ivar Bodde.

(Går ovnr til bordet med dem, tager frem rigsseglet, som han bærer

gemt i beltet, og forsegler under det følgende.)

BISP NIKOLAS

(halvlydt).

Håkon Håkonssøn er konge
—

og jarlen har

kongens segl;
— det går nok, det går nok.

HÅKON.

Hvad siger I, herre bisp?

BISP NIKOLAS.

Jeg siger, Gud og Sankt Olaf våger over sin

hellige kirke. (Går ind i kongsludlen.)

HÅKON

(nærmer sig Margrete).

En klog dronning kan virke store ting i landet;

eder turde jeg tryggelig kåre, thi jeg véd I er klog.

MARGRETE.

Kun det!

HÅKON.

Hvad mener I?

MARGRETE.

Intet, intet, herre.

HÅKON.

Og I bærer ikke nag til mig, om I end har

sluppet fagre ønsker for min skyld?

MARGRETE.

Jeg har ingen fagre ønsker sluppet for eders

skyld.



304

HÅKON.

Og 1 vil stå mig nær, og give mig gode råd.

MARGRETE.

Jeg vikle så gerne stå eder nær.

HÅKON.

Og give mig gode råd. Tak for det; kvinders

råd bader hver mand, og jeg har herefter ingen
anden end eder; — min moder måtte jeg sende

hort —

MARGRETE.

Ja, hun var eder altfor kær.

HÅKON.

Og jeg er konge. Farvel da, Margrete! I er

så ung endnu; men næste sommer skal vort bryllup

stå,
—

og fra den stund lover jeg at holde eder

hos mig i al sømmelig tro og ære.

MARGRETE

(smiler sørgmodigt).

Ja, jeg véd det vil vare længe, før I sender

mig bort.

HÅKON

(levende).

Sende eder bort? Det vil jeg aldrig gøre!

MARGRETE

(med tårefyldte øjne).

Nej, det gør Håkon kun med dem, som er ham
altfor kære.

(Går mod udgangsdoren. hÅkon ser tankefuld efter hende.)
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FRU RAGNHILD

(fra hojre side).

Kongen og jarlen så længe herinde! Angsten
(Iræber mig;

—
Margrete, hvad har kongen sagt

og gjort?

MARGRETE.

0, så meget! Sidst tog han en sysselmand og
en dronning.

FRU RAGNHILD.

Du, Margrete!

MARGRETE

(om moderens hals).

Ja!

FRU RAGNHILD.

Du bhr dronning!

MARGRETE.

Kun dronning;
— men jeg tror jeg er glad ved

det endda. (Hun og moderen følges ud til højre.)

SKULE JARL

(til IVAR bodde).

Her er vore breve; bring dem til kongsmoderen

og til Kanga. (ivar bodde bojar sig og går.)

DAGFINN BONDE

(i salsdøren).

Erkebispen af Nidaros begærer at måtte bringe

kong Håkon Håkonssøn sin hylding!
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HÅKON

(ånder af Tiildt bryst).

Endelig er jeg da konge i Norge.

(Går iiid i hallen.)

SKULE JARL

(gemmer kongens segl i beltet).

Men jeg råder land og rige.

Teppet falder.



ANDEN AKT.

(Gildehallen i Bergens kongsgård. Et stort buevindu midt på bagvæggen.

Langsmed denne er en forliojning med sæder for kvinderne. Ved den

venstre langvæg står kongsstolen nogle trin over gulvet; midt på den

modsatte væg stor indgangsdor. Bannere, mærker, skjolde og våben

samt brogede tepper hænger ned fra vægstolperne og fra det udskårne

træloft. Rundtom i hallen står drikkeborde med kander, horn og bægre.)

(Kong HAKOX sidder på forhojningen hos marorete, sigrid, fru Ragnhild

og mange fornemme kvinder. ivar bodde står bag kongens slol. Om
drikkebordene er kongens og jarlens mænd samt gæster bænkede. Ved

det fremste bord til højre sidder blaudt andre dagfin.n boxde, gregorius

JONSSON og PÅL FLIDA. SKULE jARi. Og BISP NIKOLAS Spiller bretspil ved

et bord til venstre. Jarlens husfolk går fra og til og bærer drikkesager

frem. Fra en tilstedende stue høres musik under de følgende optrin.)

DAGFINN BONDE.

Nu lider det alt på femte dagen, og endda er

madsvendene lige rappe til at sætte de fyldte krus

frem.

PÅL FLIDA.

Det var aldrig jarlens vis at svelte sine gæster.

DAGFINN BONDE.

Nej, det ser slig ud. Så gildt et kongsbryllup
har ikke været spurgt i Norge før.
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PAL FLIDA.

Skule jarl har heller ikke giftet hort nogen
datter før.

DAGFINN BONDE.

Sandt nok; jarlen er en mægtig mand.

EX HIRDMAND.

Sidder inde med tredjedelen af riget. Det er

mere, end nogen jarl havde før i tiden.

PÅL FLmA.

Kongens del er dog større.

DAGFINN BONDE.

Det snakker vi ikke om her; nu er vi venner

og vel forligte. (drikker pal til.) Lad så kongen være

konge og jarlen jarl.

PÅL FLIDA

(ler).

Grejdt høres det på dig, at du er kongsmand.

DAGFINN BONDE.

Det pligter også jarlsmændene at være.

PÅL FLIDA.

Aldrig det. Vi har svoret jarlen ed, men ikke

kongen.

DAGFINN BONDE.

Det kan ske endnu.

BISP NIKOLAS

(dæmpet til jarlen under spillet).

Hører I, hvad Dagfinn Bonde siger?
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SKULE JARL

(udeii at se op).

Jeg hører nok.

GREGORIUS JONSSØX

(ser visst på dagfinx).

Tænker kongen på sligt?

DAGFINN BONDE.

Nå nå,
— lad fare; —

ingen splid idag.

BISP NIKOLAS.

Kongen vil tåge eders mænd i ed, jarl.

GREGORIUS JONSSØX

(stærkere).

Tænker kongen på sligt, spørger jeg?

DAGFINN BONDE.

Jeg svarer ikke. Lad os drikke på fred og
venskab mellem kongen og jarlen. Øllet er godt.

PÅL FLIDA.

Det har også fået god tid til at ligge.

GREGORIUS .lONSSØN.

Tre gange har jarlen beredt bryllupet, tre gange
lovede kongen at komme, — tre gange svigtede han.

DAGFINN BONDE.

Last jarlen for det; han gav os fuldt op at

tåge vare i viken.

PAL FLIDA.

Sigurd Ribbung gav jer nok mere at tåge vare

i Vermeland, efter hvad der siges.
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DAGFINN BONDE

(opfarende).

Ja, hvem var det, som slåp Sigurd Ribbung løs?

GREGOmUS .TONSSØN.

Sigurd Ribbung rømte fra os i Nidaros, det er

vitterligt for alle.

DAGFINN BONDE.

Men det er ikke vitterligt for nogen, at I

hindrede ham.

BISP NIKOLAS

(til jarlen, der betænker sig på et træk).

Hører I, jarl,
— det var jer, som slap Sigurd

Ribbung.

SKULE .lARL

(trækker).

Den vise er gammel.

GREGORIUS JONSSØN

(til DAGFINN).

Jeg tænkte dog, du havde hørt om Islændingen,

Andres Torstejnssøn, Sigurd Ribbungs ven —

DAGFINN BONDE.

Ja; da Sigurd var rømt, hængte I Islændingen.

det véd jeg.

BISP NIKOLAS

(trækker og siger leende til jarlen).

Nu slår jeg bonden, herre jarl.

SKULE JARL

(lydt).

Slå ham; en bonde gælder ikke stort.

(Hytter en brikke.)
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DAGFINN BONDE.

Nej, det lik Islændingen sande, den tid Sigurd

Ribbung romte til Vermeland.

(Undertrykt latter mellem kongsmændene; samtalen fortsættes dæmpet;
straks efter kommer en mand ind og hvisker til gregobius jonsson.)

BISP NIKOLAS.

Og så trækker jeg hid; og så har I tabt.

SKULE JARL.

Det lader så.

BISP NIKOLAS

(lægger sig tilbage i stolen).

I værgede ikke godt om kongen på det sidste.

SKULE JARL

(stryger brikkerne overende og rejser sig).

Jeg er længesiden træt af at være kongsværge.

GREGORIUS JONSSØN

(nærmer sig og siger dæmpet).

Herre jarl, Jostejn Tamb lader melde, at nu

ligger skibet klar til at gå under sejl.

SKULE JARL

(sagte).

Godt. (tager et forseglet pergament frem.) Her er brevet.

GREGORIUS JONSSØN

(ryster på hovedet).

Jarl, jarl,
— er det rådeligt?

SKULE JARL.

Hvilket?

GREGORIUS JONSSØN.

Kongens segl er for.
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SKULE JARL.

Del »T til kongens bedste jeg handler.

GREGORIUS JONSSOX.

Så lad kongen selv vise tili)udet fra sig.

SKULE JARL.

Det gor han ikke, om han får råde. Al hans

hug og tanke er rettet på at kue Ribbungerne, der-

for vil han sikre sig på andre kanter.

GREGORIUS JONSSØN.

Klogt kan det være, det som I her gør,
—

men det er farligt.

SKULE JARL.

Lad mig om det. Bring brevet, og sig Jostejn.
at han sejler straks.

GREGORIUS JONSSØX.

Det skal ske. som I byder.

(gar ud til hojre og kommer ind igeii om lidt.)

BISP NIKOLAS

(til jarlen).

1 li;ii- mangt at skotte, lader det til.

SKULE JAKL.

Men liden tak for det.

BISP NIKOLAS.

Kongen har rejst sig.

(itAKoN kommer nedover; alle inænd står op fra bordene.)

HÅKON

(til bispen).

Hojlig ma det glæde os, hvor frisk og stærk

1 hnr- lioldt ud i alle disse lystige dage.
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BISP -MKULAS.

Det blatirer op engang imelleni. herre konge;
men længe varer det nok ikke. Jeg har ligget syg
hele vinteren udover.

HÅKON.

Ja, ja,
— I har levet et stærkt liv. rigt pa

mangen rygtbar gerning.

BISP NIKOLAS

(ryster på hovedet). j

Å, der er made med det; jeg har mangt ugjort
endnu. Den som vidste. om en iik tid til det alt-

sammen.

HÅKON.

De levende får tåge arv efter dem, som går
hort, ærværdige herre; alle vil vi jo det bedste for

land og folk. (vender sig lii jarlen.) Et uiidrer mig hojlig;

ingen af vore sysselmænd på Hålogaland er modt
frem til bryllupet.

SKULE JARL.

Sandt nok; Andres Skjaldarband havde jeg så

sikkert ventet.

HÅK0.\

(sniilende).

Og Vegard Væradal også.

SKULE JARL.

Også Vegard, ja.

HÅKON

f>pogende).

Og jeg haber, I havde tåget hedre imod mia

gamle ven nu, end for syv år siden på Oslo brygge,
da I stak ham i kinden. så sværdet skar sig selv ud.
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SKULE JARL

(ler tvungent).

Ja, (lengang Gunnulf, eders morbroder, hug højre

hånd af Sira Ejliv, min bedste ven og rådgiver.

BISP NIKOLAS

(muntert).

Og da Dagfinn Bonde og hirdmændene satte

stærk nattevagt på kongsskibet, og sagde, at kongen
var utrvK i jarlens værge!

HÅKON

(alvorligt).

De dage er gamle og glemte.

DAGFINN BONDE

(nærmer sig).

Nu kan der blæses til våbenlegen nede på
volden, hvis det lyster eder, herre.

HÅKON.

Godt. Idag vil vi tåge al glæde med; imorgen
får vi begynde igen at tænke på Riltbungerne og

Orknøjarlen.

BISP NIKOLAS.

.Ja, han nægter jo at svare skatten?

HÅKON.

Havde jeg Ribbungerne vel fra halsen, så foer

jeg selv vestover.

(iiAKON gar op mod forhojningen, rækker siARsnETE hånden og forer

hende ud til hojro; hdt efter Hdt folger de ovrige efter.)

BISP NIKOLAS

(til IVAR bodde).

Hor lidt her. Hvem er den mand, som heder

Jostejn Tanib?



315

IVAR BODDE.

Her er en farmand fra Orkno, som heder slig.

BISP NIKOLAS.

Fra Orkno? Ja sA. Og nu sejler han hjem?

IVAR BODDE.

Ja, han gor nok det.

BISP NIKOLAS

(sagtere).

Med dyr ladning, Ivar Bodde!

IVAR BODDE.

Korn og klæde, tror jeg.

BISP NIKOLAS.

Og et hrev fra Skule jarl.

IVAR BODDE

istudserj.

Til hvem?

BISP NIKOLAS.

Véd ikke; — der var kongssegl for —

IVAR BODDE

(griber ham om armen).

Herre hisp,
— er det som I siger!

BISP NIKOLAS.

Hys, bland ikke mig op i den sag. (fjerner .sig.)

IVAR BODDE.

Da må jeg straks — ! Dagfinn Bonde! Dagfinn,
Dagtum —

! (trænger sig geniieiii niu-ngden ved iidgungsdaren.)

21*
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BISP NIKOLAS

(deltagende til gregorius jonssøs).

Ingen dag uden en eller anden fanger ulempe

på gods og frihed!

GREGORIUS JONSSØN.

Hvem gælder det nu?

BISP NIKOLAS.

En stakkels farmand, —
Jostejn Tanib synes

jeg de kaldte ham.

Jostejn
—

GREGORIUS JONSSØN.

BISP NIKOLAS.

Dagfinn Bonde vil nægte ham at sejle.

GREGORIUS JO.NSSØX.

Vil Dagfinn nægte ham, siger I?

BISP NIKOLAS.

Ret nu gik han.

GREGORIUS JONSSØN.

Tilgiv, herre, jeg må skynde mig
—

BISP NIKOLAS.

Ja, gør det, gode lendermand; — Dagfinn Bonde

er så ilsindet.

(GREGORIUS JoxssoN iler ud til hojre blandt resten af de tilstedeværende;

kun SKL-LE JARL Og BISP NIKOLAS bliver tilbage i hallen.)

SKULE JARL

(går tankefuld op og ned; pludselig er det ligesom ban vagner: ban ser

sig om og siger):

Hvor stilt her blev med engang.
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BISP NIKOLAS.

Kongen gik.

SKULE JARL.

Og alle niænd fulgte ham efter.

BISP NIKOLAS.

Alle, undtågen vi.

SKULE JARL.

Det er noget stort, det, at være konge.

BISP NIKOLAS

(forsigtig).

Gad I prove det, jarl?

SKULE JARL

(smiler alvorligt).

Jeg har provet det; hver søvnsvanger nat er

jeg konge i Norge.

BISP NIKOLAS.

Dromme varsler.

SKULE JARL.

De frister også?

BISP NIKOLAS.

Neppe jer. Før i tiden, det kan jeg skønne;
— men nu, da I har tredjedelen af riget, råder som

forste mand i landet og er dronningens fader —

SKULE JARL.

Mest nu. — mest nu.

BISP NIKOLAS.

Dolg inkt! Skrift; thi I hærer visselig på en

stor kval.
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SKULE JARL.

Mest nu, som jeg siger. Det er den store for-

bandelse, som ligger over alt mit liv, dette, at stå

det højeste så nær — bare et slug imellem — et

spring over, — på den anden side er kongsnavn og
purpurkåbe og trone og magt og alt; daglig har jeg
det for øje

— men vinder aldrig over.

BISP NIKOLAS.

Sandl, sandt, jarl.

SKULE JARL.

Da de tog Guthorm Sigurdssøn til konge, stod

jeg i min ungdoms fuldeste kraft; da var det som
det skreg lydt i mig: væk med barnet, —

jeg er

den voksne, stærke mand! — men Guthorm var

kongsson; der lå et slug mellem mig og tronen.

BISP NIKOLAS.

Og I vovede ikke —

SKULE JARL.

Så blev Erling Stejnvæg hyldet af Slittungerne,
Da skreg det i mig igen: Skule er en større høvding
end Erling Stejnvæg! Men jeg måtte brudt med
Birkebejnerne,

— det var sluget dengang.

BISP NIKOLAS.

Og Erling blev konge for Slittungerne, og for

Ribbungerne siden, og I ventede!

SKULE JARL.

Jeg ventede på Guthorms død.

BISP NIKOLAS,

Og Guthorm døde, og Inge Bårdssøn, eders

broder, blev konge.
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SKULE JARL.

Så ventede jeg på min broders død. Han var

syg fra forste færd af; hver morgen, når vi mødtes
i den hellige messe, sad jeg og skottede efter, om
ikke sotten tog til. Hvert drag af smerte, som strog
over hans ansigt, var mig som et vindpust i sejlet

og bar mig nærmere mod tronen. Hvert suk, han
lettede sin ve og vånde i. lød for mig, som horn og
lur langt bortunder liderne, som sendebud, der kom
langvejs fra for at melde, at nu fik jeg snart tåge

rigsstyret. Slig rykkede jeg hver kærlig brodertanke

op med rod og trevler; og Inge døde og Håkon kom,—
og Birkebejnerne tog ham til konge.

BISP NIKOLAS.

Og I ventede.

SKULE JARL.

Mig tykkedes der måtte komme hjælp ovenfra.

Jeg kendte kongskraften i mig, og jeg ældedes; hver

dag, der gik, var en dag, som toges bort fra min

livsgerning. Hver kveld tænkte jeg: imorgen sker
der et jertegn, som fælder ham og sætter mig på
det tomme sæde.

BISP NIKOLAS.

Ringe var Håkons magt dengang; han var kun
et barn; det galdt ikke andet, end et skridt af eder,
men I tog det ikke.

SKULE JARL.

Det skridt var svært at tåge; det havde skilt

mig fra al min slægt og fra alle venner.

v BISP NIKOLAS.

Ja, der er sagen. Skule jarl,
— der er for-

bandelsen, som har ligget over eders liv. I vil vide
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hver vej åben i nodsfald, — I vover ikke at bryde
alle broer af og kun beholde én igen, værge den

alene, og sejre eller falde der. I stiller snarer for

eders uven, I bygger fælde for hans fod og hænger
hvasse sværd over hans hoved, I strør gift i alle

fade og I har hundrede garn ude; men vil han ind

i et af dem, så vover I ikke at trække i tråden;

griber han efter giften, så tykkes det jer tryggere,
at han falder for sværd; er han ved at lade sig

fange om morgenen, så fmder I det bedre, at det

sker ved kveldstid.

SKULE JARL

(ser alvoiligt på liani).

Og hvad vikle I gøre, herre bisp?

BISP NIKOLAS.

Tal ikke om mig; min gerning er at tømre

kongsstolene i dette land, ikke at sidde deroppe og
styre folk og rige.

SKULE JARL

(efter et kort ophold).

Svar mig på ét, ærværdige herre, men svar mig
med al sandhed. Hvorfor går Håkon så uryggelig
frem på den lige vej? Han er ikke kløgtigere end

I, ikke djærvere end jeg.

BISP NIKOLAS.

Hvem gør den største gerning i verden?

SKULE JARL.

Det gør den største mand.

BISP NIKOLAS.

Men hvem er den største mand?
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SKULE JARL.

Den modigste.

BISP N[KOLAS.

Så siger høvdingen. En prest vilde sige, det

er den mest troende, — en vismand, at det er den

kyndigste. Men det er ingen af dem, jarl. Den

lykkeligste mand er den største mand. Den lykke-

ligste er det, som gør de største gerninger, han,
hvem tidens krav kommer over ligesom i brynde,
avler tanker, dem han ikke selv fatter, og som peger
for ham på den vej, han ikke selv véd hvor bær
hen, men som han dog går og må gå, til han hører

folket skrige i glæde, og han ser sig om med spilte

ojne og undrer sig og skønner, at han har gjort et

storværk.

SKULE JABL.

Ja, der er dette uryggelig sikre ved Håkon.

BISP NIKOLAS.

Det er det, som Romerne kaldte ingenium.—
Jeg er ikke stiv i latinen forresten; men det

kaldtes ingenium.

SKULE JARL

(forst tankefuld, siden i stigende bevægelse).

Håkon skulde være skabt af et andet stof end

jeg? Være af de lykkelige?
—

Ja, trives ikke al-

ting for ham? Føjer ikke alting sig til det bedste,
når det gælder ham? Selve bonden mærker det; han

siger, at træerne bær togange frugt, og fuglene ruger

æg togange hver sommer, mens Håkon er konge.

Vermelandsbygden, som han brændte og hærgede,
den står o^ lyser med tømrede huse igen, og alle

akre svinger tungt for vinden. Det er som blodet

og asken gødsler, der Håkon farer frem i hærfærd;
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det er som Herren dækker over med grøde, hvad

Håkon tramper ned; det er som de hellige magter

skynder sig at slette ud hver skyld efter ham. Og
hvor let gik han ikke til at hlive konge! Han

trængte til at Inge skulde dø tidhgt, og Inge døde:

han trængte til værn og værge, og hans mænd
værnede og værgede ham; han trængte til jernbyrd,

og hans moder kom og bar den for ham. ^
^ BISP NIKOLAS

(i uvilkårligl udbrud).

Men vi — vi to — !

SKULE JARL.

BISP NIKOLAS.

Vi?

Ja I - I da!

SKULE JARL.

Håkon har retten, bisp.

BISP NIKOLAS.

Har han retten, fordi han er den lykkelige;
—

den største lykke er den, at have retten. Men med
hvilken ret fik Håkon retten og ikke I?

SKULE JARL

(elter et kort ophold).

Der er ting, som jeg vil bede Gud frelse mig
fra at tænke på.

BISP NIKOLAS.

Så I aldrig et gammelt billede i Nidaros krist-

kirke? Det viser syndfloden, som vokser og højner

sig op over alle berge, så der kun er en eneste tind

igen. Opover der klyver en hel slægt, fader og
moder og søn og søns hustru og børn; — og sønnen
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river faderen ned i vandflommen for at vinde bedre

fæste, og han vil rive moderen med, og hustru og
alle børn, for at vinde op til toppen selv; — thi

deroppe er en fodsbred land, der kan han holde sig
en time. — Det, jarl, det er visdommens saga og
hver vismands saga.

SKULE .JARL.

Men retten!

BISl' NIKOLAS.

Sønnen havde retten. Han havde styrke og
lyst til livet; — føj din lyst og brug din evne, den

ret har hvermand.

SKULE JARL.

Til det, som godt er, ja.

BISP NIKOLAS.

Leg og spil med ord! Der gives ikke godt og
ondt, ikke op og ned, ikke højt og lavt. Slige ord

må I glemme, ellers gør I aldrig det sidste skridt,

sætter aldrig over sluget. (dæmpet og indtrængende.) I skal

ikke hade flok eller sag, fordi flokken eller sagen
vil dette og ikke hint; men I skal hade hver mand
i flokken, fordi han er eder imod, og I skal hade

hver den, som står rundt om en sag, fordi sagen
ikke fremmer eders vilje. Alt det, som I kan bruge,
det er godt,

— alt det, som lægger bråte på eders

vej, -det er ondt.

SKULE JARL

,^ (ser grublende frem for sig).

^Hvad har ikke jeg kostet på den kongsstol,
som jeg dog ikke rak op til;

—
og hvad har Håkon

kostet på den, han, som nu sidder der så tryg!

Jeg var ung og slåp min fagre lønlige kærlighed,
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for at gifte mig ind i en mægtig æt. Jeg bad til

de hellige, at der måtte skænkes mig en søn, — jeg
fik kun døtre.

BISP NIKOLAS.

Håkon får sønner, jarl,
— se til!

SKULE JARL

(går over mod vinduet til højre).

Ja,
— alt føjer sig for Håkon.

BISP NIKOLAS

(følger efter ham).

Og I, I vil lade jer jage fredløs fra lykken alt

eders liv igennem! Er I da blind? Ser I ikke, at

det er en stærkere magt end Birkebejnerflokken, som
står bagved Håkon og fremmer al bans gerning?
Han får bjælpen deroppefra, fra dem — dem, som
står eder imod — fra dem, som var eders avinds-

mænd fra fødselen af! Og for disse avindsmænd

bøjer I eder! Rejs jer, mand; skyd ryg! Hvad fik

I ellers eders ubændige sjæl til? Kom ihug, at det

første storværk i verden blev øvet af en, som rejste

sig mod et stærkt rige!

SKULE JARL.

Hvem?

BISP NIKOLAS.

Engelen, som rejste sig mod lyset!

SKULE JARL.

Og som blev slængt i afgrundens gab
—

BISP NIKOLAS

(vildt).

Og skabte et rige der, og blev konge, en mægtig
konge,

—
mægtigere end nogen af de titusende —

jarler deroppe! (synker ned på bænken ved drikkebordet.)

I
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SKULE JARL

(ser længe på ham og siger):

Bisp Nikolas, er I noget mere eller noget mindre
end et menneske?

BISP NIKOLAS

(smiler).

Jeg er i uskyldighedsstand : jeg kender ikke for-

skal mellem godt og ondt.

SKULE JARL

(halvt til sig selv).

Hvorfor satte de mig ind i verden, når de ikke

vilde stelle det bedre for mig? Håkon har så fast

og uryggelig en tro på sig selv, — alle hans mænd
har så fast og uryggelig en tro på ham —

BISP XIKOLAS.

Dolg, at I ikke har slig tro på eder selv! Tal,

som om I havde den; sværg højt og dyrt på, at I

har den, —
og alle vil tro på jer.

SKULE JARL.

Havde jeg en son! Havde jeg en son, som
kunde tåge al den store arv efter mig!

BISP NIKOLAS

(livfuldtl.

Jarl — hvis I havde en søn?

SKULE JARL.

Jeg har ingen.

BISP NIKOLAS,

Håkon får sønner.

SKULE JARL
^

(knuger hænderne).

Og er kongefødt!
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BISP MKOLAS

(rejser sig).

Jarl,
— hvis han ikke var det?

SKULE JARL.

Han har jo godtgjort det; jernbyrden
—

BISP NIKOLAS.

Og hvis han ikke var det — trods jernbyrden?

SKULE JARL.

Vil I sige, at Gud
løj,

da han lod jernbyrden

lykkes?

BISP NIKOLAS.

Hvad var det Inga fra Vartejg trøstede sig til

at æske Gudsdom for?

SKULE JARL.

At det barn, hun fødte øster i Borgasyssel, var

Håkon Sverressøns søn.

BISP NIKOLAS

(nikker, ser sig om og siger sagte):

Og hvis nu kong Håkon ikke var dette barn?

SKULE JARL

(farer et skridt tilbage).

Almægtige
—

! (fatter sig.) Det er utænkehgt.

BISP NIKOLAS.

Hor mig, jarl. Jeg er seks og syvti år; det

tar til at bære brat nedover bakke nu, og denne

sag drister jeg mig ikke til at tåge med derover —

SKULE JARL.

Tal, tal! Er han ikke Håkon Sverressøns søn?
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BlSl' NIKOLAS.

Hør mig. Det gjordes ikke vitterligt for nogen,
den tid Inga var med barn. Håkon Sverresson var

nylig dod, og sagtens frygtede hun for Inge Bårds-

søn, som da var konge, og for eder, — nå ja, for

Baglerne med, kan jeg tænke. Hun fødte lønligt i

Trond prests hus, øster i Heggen herred, og ni dage
efter rejste hun hjem; men kongsbarnet blev et helt

år hos presten, uden at hun turde se til det, og
uden at nogen vidste det, undtagen Trond og hans
to sønner.

SKULE JARL.

Ja, ja,
—

og så?

BISP NIKOLAS.

Da barnet var årsgammelt kunde det ikke godt

dølges længere. Inga røbede da sagen for Erlend

af Huseby,
— en gammel Birkebejner fra Sverres

tider — véd I.

SKULE JARL.

Nu?

BISP NIKOLAS.

Han og andre høvdinger fra Oplandene tog

barnet, rejste midtvinters over fjeldet med det, og

bragte det til kongen, som den tid sad i Nidaros.

SKULE JARL.

Og endda kan I sige, at — ?

HISP NIKOLAS.

Stor fare kan I vel skønne det måtte være tor

en ringe prest at fostre et kongsbarn. Straks barnet

var født, skriftede han derfor for en af sine over-

mænd i kirken og spurgte om hans råd. Denne



328

hans overmand hod da Trond lønligt at forbytte

harnet, sende den rette kongsson til et trygt sted

og give Inga den urette, om hun eller Birkehejnerne
siden krævede kongssønnen.

SKULE JARL

(oprøri).

Og hvem var den hund, som radede til sligt?

BISP NIKOLAS.

Det var mig.

SKULE JARL.

I? Ja, I har altid hadet Sverres æt.

BISP NIKOLAS.

Utrygt tyktes det mig for kongssønnen at komme
i eders hænder.

SKULE JARL.

Men presten?

BISP NIKOLAS.

Lovede at gøre, som jeg bød.

SKULE JARL

(griber ham om armen).

Og Håkon er den urette ?

BISP NIKOLAS.

Hvis presten har holdt sit løfte.

SKULE JARL.

Hvis han har holdt det?

BISP NIKOLAS.

Trond prest rejste fra landet samme vinter

harnet kom til kong Inge. Han foer til Thomas
Becketts grav, og blev siden i England til han døde.
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SKULE JARL.

Han rejste fra landet, siger I! Da har han
turhyttet harnet og frygtet hævn af Birkehejnerne.

niSl' NIKOLAS.

Eller han har ikke
forhyttet det, og frygtet

iiævn af mig.

SKULE JARL.

Hvilken af delene tror I?

BISP NIKOLAS.

Begge dele er lige trolige.

SKULE JARL.

Men prestesønnerne, som I nævnte?

BISP NIKOLAS.

De gik med korsfarerne til det hellige land.

SKULE JARL.

Og ingen har spurgt til dem siden?

BISP NIKOLAS.

J...

SKULE JARL.

Hvor er de?

BfSP NIKOLAS.

De druknede i Grækerhavet på udrejsen.

SKULE JARL.

Og Inga
- ?

BISP NIKOLAS.

Ved intet, hverken om prestens skrifte eller om
mit råd.
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SKULE JARL.

Hendes barn var kun ni dage, da hun rejste,

sagde I?

BISP NIKOLAS.

Ja; og det barn, hun så igen, var over års-

gammelt
—

SKULE JARL.

Så er der ingen i verden, som kan lyse op
her! (gAr nogle gange slærkt op og ner).) Aluiægtige Gud, kaU

dette være sandhed? Håkon — kongen
— han, som

styrer over alt land og rige, han skulde ikke være

den odelsbårne! — Og hvorfor er det ikke rimeligt
nok? Har ikke alt held vidunderligt fulgt ham, —
— hvorfor da ikke også det, at tåges som barn ud

af en fattig kotkarls hus og lægges i kongsl)arnets

vugge
—

BISP NIKOLAS.

Mens hele folket tror, han er kongens søn —

SKULE JARL.

Mens han selv tror det, bisp,
— det er det

meste af lykken, det er styrkebeltet! (gru- til vinduet.)

Se, hvor fager han sidder på hesten. Ingen sidder

som han. Det ler og glitrer som solskin i hans

øjne, han ser udåd i dagen, som om han vidste sig
skabt til at gå fremad, altid fremad, (vender sig om mod

bispen. I Jeg er en kongsarm, kan hænde et kongs-
hoved også; men han er den hele konge.

BISP NIKOLAS.

Og er det kanske endda ikke.

SKULE JARL.

Nej,
— kanske endda ikke.
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BISP NIKOLAS

(lii-gger luindeii
\>-°i

hans skiililer).

Jarl, hor mig —

SKULE JARL

(viii 1)1 iver ;it se uil).

Der sidder dronningen. Håkon taler mildt til

hende; hun hlir rod og bleg af glæde. Han tog
hende til hustru, fordi det var klogt at kåre datteren

af den mægtigste mand i landet. Der var ikke en

varm tanke i hans hjerte for hende dengang;
— men

det vil komme; Håkon har lykken med sig. Hun
vil lyse over hans liv — (standser og udlpiyder forundiot:)

Hvad er det?

BISP NIKOLAS.

Hvilket?

SKULE JARL.

Dagfinn Bonde brød voldsomt gennem flokken,

som står rundt om. Nu melder han noget for kongen.

BISP NIKOLAS

(ser nd bag ved jarlen).

Håkon tykkes at blive vred; — gør han ikke?

Han knytter hånden —

SKULE JARL.

Han ser herop,
— hvad kan det være? (vii gå.)

BISP NIKOLAS

(liolder ham tilbage).

Jarl. hor mig,
— der turde fiiides et middel til

at lilivc viss på Håkons ret.

SKULE JARL.

Et middel, siger I? •
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BISP NIKOLAS.

Trond prest har før han døde opsat et hrev

om sin fremfærd og tåget sakramentet på, at det

lian der skriver, er sandt.

SKULE .lARL.

(Jg dette brev, — for Guds barmhjertigheds

skyld,
— iivor er det?

lUSP NIKOLAS.

I må da vide, at — (ser mod dmen.) Hys, kongen
kommer!

SKULE JAKL.

Brevet, bisp,
— brevet!

BISP NIKOLAS.

Der er kongen.

(Håkon koiuiiier iiid, fulgt af sin liird og mange gæster. Straks derelter

viser mahgrete sig; hun er i ængstelig bevægelse og vil ile frem til

kongen, men hindres af fri: Ragnhild, som med ilere kvindor har fulgt

hende. Sigrid holder sig lidt for sig selv opimod haggrunden. Jarlens

muMid synes urolige og samler sig i flok på højre side. hvor skule står.

mon iioget tilbage.)

HÅKON

(i stærkt indre opror).

Skule jarl, hvem er konge i dette land?

SKULE JARL.

Hvem der er konge?

HÅKON.

Så spurgte jeg. Jeg har kongsnavnet, men hvem
har kongsmagten?

SKULE JARL.

Kongsmagten bør være der, hvor kongsretten er.
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HÅKON.

Så hni(ie det vtere; men er del sa?

SKULE .lARL.

Stævner 1 mig her tildoms?

IIAKON.

Del gor jey; llii den let liar jey mod hver iiiaiid

i riget.

SKULE .IA HL.

Jeg troster mig til at svare for mine gerninger.

HÅKON.

Godt for os alle. hvis så er. (stiger et trin op hvor

kongestolen står, og stotter sig Hl stolarmen.) Her står jeg SOm
eders konge og spørger: ved I, at Jon jarl på Orknø
har rejst sig mod mig?

SKULE .lAHl,.

Ja.

HÅKON.

At han nægter at betale mig skatten?

SKULE .lARL.

Ja.

HÅKON.

Og er det saiidt, al I. herre jarl. idag har

skikkel brev lil ham?

SKULE .lAlil..

Hvem siger så?

IVAH BODDE.

Så siger jeg.
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DAGFINN BONDE.

Jostcjii Tanib turde ikke nægte at tåge det

med, siden kongens segl var for.

HÅKON.

I .skriver til kongens uvenner og sætter kon-

gens segl for, skjont kongen ikke véd, hvad der står

skrevet!

SKULE JARL.

Så har jeg gjort i mange år med eders minde.

HÅKON.

Ja, den tid, I førte værgemålet for mig.

SKULE JARL.

Aldrig har I havt skade deraf. Jon jarl skrev

mig til og had om min mellemkomst; han bod for-

lig, men på uhæderlige vilkår for kongen. Verme-

landstoget har sært trykket eders sind; havde I selv

fået handle nu, så var Jon jarl sluppet for let, —
jeg kan grejde sagen bedre.

HÅKON.

Vi ønskede helst at grejde sagen selv. — Og
hvad har I svaret?

SKULE JARL.

Læs mit brev.

HÅKON.

Giv hid!

SKULE JARL.

Jeg tænkte I havde det?

DAGFINN BONDE.

I véd visst bedre end så. Gregorius Jonssøn
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var rappere på fotlen; da vi kom omhord. var

l)revet Itorte.

SKULE JARL

(vemler sig lil GREGonius jonsson).

Herr lendermand. giv kongen brevet.

GREGORIUS JONSSON

(luvrmer sig urolig).

Hor mig — !

SKULE JARL.

Hvad nu?

GREGORIUS JONSSON

(drenipet).

I vil mindes, der stod skrevet hvasse ord om
kongen.

SKULE JARL.

Dem skal jeg vide at svare for. Brevet!

GREGORIUS JONSSØN.

Jeg har det ikke.

SKULE JARL.

I har det ikke!

GREGORIUS JONSSØN.

Dagfinn Bonde var i hælene på os. Jeg greb
brevet fra Jostejn Tamb, bandt en sten til det —

SKULE .JARL.

Nu?

GREGORIUS JONSSON.

Det ligger på bunden af fjorden.
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SKULE JARL.

Ilde — ilde har [ der handlet.

HÅKON.

Jeg venter på hrevet, herre jarl!

SKULE .TAKL.

Jeg kan ikke lægge det fnnn.

HÅKON.

i kan ikke?

SKULE JARL

(går et skridt nærmere mod kongen).

Jeg er for stolt til at skyde mig ind under,
hvad I og eders mænd vilde kalde for udflugter

—

HÅKON

(tvinger s":i opbrusende vrede).

Og sa — ?

SKULE JARL.

Kort og godt;
—

jeg lægger det ikke frem; —
jeg vil ikke lægge det frem!

HÅKON.

1 trodser mig .-jlfså!

SKULE JARL.

Hvis det ikke kan være andet, — uu ja, jeg
trodser eder.

IVAR BODDE

(stærkt).

Nu. herre konge, nu tænker jeg ikke nogen
mand har mere vidneshyrd hehov!
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DAGFINN BONDE.

Nej. nu tceiiker jeg, vi kender jarlens sindelag.

HÅKON

(koldt til jarlen).

Vil I give kongsseglet til Ivar Bodde.

MARGRETE
(iler med foldede hæiider frem mod forhojningen, livor kong;eii stan.

Håkon, vær mig en mild og nådig husbond !

HÅKON

(por oil bydende armbevægelse mod hende; hun skjuici- ansigtct i sit

slor og går opover mod moderen igen.l

SKULE JARL

(til IVAR nODDE).

Her er kongsseglet.

IVAR BODDE.

Dette skulde være gildets sidste kveld. Det

endte med en tung sorg for kongen; men det måtte

komme slig engang, og jeg mener, hver trofast mand
må glæde sig ved. at det kom.

SKULE JARL.

Og jeg mener, hver trofast mand må harmes

dyht over, at en prest på slig vis stiller sig mellem

os Birkebejnere;
—

ja, jeg siger Birkebejnere. tlii jeg-

er Birkebejner fuldt så godt som kongen og hans

mænd. Jeg er af samme æt, Sverres æt, kongs-
ætten. — men 1, prest, I har bygget en mur af

nii.--ti() rundt om kongen og stængt mig ude fra

ham; det har været eders gerning i mange år.

PÅL FLIDA

(opægget til de omstående).

.iarlsmænd! Skal vi tåle sligt længere?
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GREGORIUS JONSSØN

(træder frem).

Nej, vi kan ikke og vil ikke tåle det længer.
Her må det siges lydt,

—
ingen af jarlens niænd

kan tjene kongen med fuld tro og kærlighed, sålænge
Ivar Bodde går ind og ud i kongsgården og lægger
ondt for os.

PÅL FLIDA.

Prest! Jeg undsiger dig på liv og lemmer,
hvor jeg træffer dig, på fri mark, ombord, eller i

uhelligt hus!

MANGE JARLSMÆND.

Jeg også! Jeg også! Du skal være fredløs

for os!

IVAR BODDE.

Gud forbyde, at jeg skulde stå niellem kongen
og så mange mægtige høvdinger.

— Håkon, min

høje herre, jeg véd med mig selv, at jeg har tjent
eder med al troskab. Jarlen har jeg varet jer imod,
det er sandt; men hvis jeg nogen tid gjorde ham
uret, da får Gud forlade mig det. Nu er der ikke

mere for mig at gore i kongsgården; her er eders

segl; tag det i egne hænder; for længe siden skulde

det ligget der.

HÅKON
(der er stegen ned fra forliojiiiiigen).

1 bliver!

IVAR BODDE.

Jeg kan ikke. Samvittigheden v ilde bide og

nage mig nat og dag, om jeg gjorde det. Større

ulykke kan ingen mand volde i disse tider, end at

stille sig mellem kongen og jarlen.

1

I
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ITÅKON.

Ivar Bodde, jeg byder dig at Mive!

IVAR BODDE.

Om den hellige kong Olaf stod op af sølvkisten

og bød mig blive, så måtte jeg dog gå nu. (ii^gger

seglet i kongens hiind.) Farvel, min ædle herre! Gud
fremme og signe al eders gerning!

(Går melicni niængileii lul til liojre.)

HÅKON

(mork, til jarlen og hans niænd).

Der mistede jeg en trofast ven for eders skyld;
stort vederlag må 1 byde, skal 1 veje tabet op.

SKULE JARL.

Jeg byder mig selv og alle mine.

HÅKON.

Næsten er jeg ræd der må mere til. Jeg træn-

ger nu til at samle om mig alle dem, som jeg fuldt

kan lide på. Dagfinn Bonde, lad straks gå bud

nordover til Hålogaland; Vegard Væradal skal kaldes

her ned igen.

DAGFINN BONDE

(der har stået noget tilbage i saml ale med en rejseklædt mand, som er

trådt ind i hallen, na^rmer sig og siger rystet):

Vegard kan ikke komme, herre.

HÅKON.

Hvoraf véd du det?

v DAGFINN BONDE.

Ret nu er her bud om ham.
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HÅKON.

Hvad melder det?

DAGFLNN BONDE.

At Vegard Væradal er dræbt.

MANGE STEMMER.

Dræbt !

HÅKON.

Hvem dræbte ham?

DAGFINN BONDE.

Andres Skjaldarband, jarlens ven.

(Kort ophnhl : niændene hvisker iinili>jt indliyrfles.)

HÅKON.

Hvor er budet?

DAGFINN BONDE

(forer niaiulen frem|.

Her, herre konge.

HÅKON.

Hvad årsag var der til drabet?

BUDET.

Det véd nok ingen. De taltes ved om tinne-

skatten og med ét sprang Andres op og gav ham
banesår.

HÅKON.

Og havde der før været trætte mellem dem?

BUDET.

Stundom. Andres sagde tidt, at en klog råd-

giver her sørfra havde skrevet ham til, at han skulde

være som fjeld (jg Hint mod Vegard Vairadal.
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DAGFINN BONDE.

Sælsoiut nok; — før Vegard rejste, fortalte

liaii mig, ill en klog rådgiver liavde sagt, han
skulde være som fjeld og flint mod Andres Skjal-
darband.

BISP NIKOLAS

(spytter).

Tvi vorde slige rådgivere!

HÅKON.

Vi vil ikke nøjere granske, hvad rod dette

stainniei fra. Tu trofaste sjæle har jeg mistet idag.

Jeg kunde græde for Vegard; men her skal mere

end grad til; her får det gælde liv for liv. Herre

jarl, Andres Skjaldarband er eders håndgangne mand;
I bod mig al hjælp, som vederlag for Ivar Bodde.

.Jeg tager jer på ordet og venter 1 vil virke for, at

stratten fremmes over denne ugerning.

SKULE JARL.

Onde engle stiller sig visselig mellem os to idag.

Prt hversomhelst anden af mine mænd skulde jeg
tilstedet, at I lod drabet hævne —

HAKON

(spændt).

Nu?

SKULE JARL.

Men ikke på Andres Skjaldarband.

HÅKON

(opbrusende).

Vil I vaerge om drabsmanden!
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SKULE .lAUL.

Om denne drabsnmnd må jeg værge.

HÅKON.

Og årsagen
— ?

SKULE JARL.

Den får ingen vide uden Gud i hinden.

BISP NIKOLAS

(sagte til DAGFINN).

Jeg véd den.

DAGFINN BONDE.

Og jeg aner den.

BISP NIKOLAS.

Sig ingenting, gode Dagfinn!

HÅKON.

Jarl, jeg vil tro i det længste, at det ikke er

alvor, det I her siger mig —

SKULE JARL.

Var det min egen fader, Andres Skjaldarband
hnvde dncbt, — hun skulde endda gå fri. I må
ikke sporge niere.

HÅKON.

Godt. Så får vi selv tåge os tilrette!

SKULE JARL

(med et ucltryk af angst).

Konge! det hlir hlodværk på begge sider!

HÅKON.

Lad gå; stratten skal dog fremmes.
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SKULE JABL.

Den skal ikke fremmes! — D(M) kan ikke

fremmes!

BISl' NIKOLAS.

Nej, der har jarlen ret.

HÅKON.

Og det siger I, ærværdige herre?

HISl' NHvOLAS.

Andres Skjaldarband har tåget korset.

Tåget korset!

BISP NIKOLAS.

Og er alt faret fra landet.

SKULE .lARL.

Godt var det for os alle.

HÅKON.

Dagen helder; bryllii])sgildet får nu være endt.

Jeg takker eder. herre jarl, for al ære, som er mig
vist i denne tid. — I drager til Nidaros, kan jeg
tænke?

SKULE JARL.

Det er så min agt.

IIAKON.

Og jeg til Viken. — Hvis du, Margrete, heller

onsker at blive her i Bergen, så gør det.

MAHGUETE.

Hvor du larer, vil jeg folge, indtil du forbyder

mig det.
^
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HÅKON.

Godt, så følg.

SIGRID.

Vidt spredes ætten nu. (knæier for håkos.) Vis mig
en nåde, herre konge!

HÅKON.

Rejs eder, fru Sigrid; hvad I beder om, skal ske.

i SIGRID.

Jeg kan ikke følge jarlen til Nidaros. Nonne-
klostret på Rejn skal indvies; skriv til erkebispen,— virk for, at jeg bliA'er abbedisse der.

SKULE JARL.

Du, min søster?

HÅKON.

I vil gå i kloster!

SIGRID

(rejser sig).

Siden blodnatten i Nidaros, da mit bryllup stod,

og Baglerne kom og bug min brudgom ned, og

mange bundrede med bam, mens byen brandt i alle

bjørner,
— da var det ligesom blodet og branden

gjorde mit syn sløvt og slukt for verden udenom.

Men jeg fik kraft til at skimte det, som ingen anden

øjner,
—

og ét ser jeg nu — en stor skrækkens tid

for landet!

SKULE .TARL

(heftigt).

Hun er syg! Agt ikke på bende!

SIGRID.

Rig grøde vil modnes for bam. som bøster i
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iiiorke. Alle kviiider i Norge skulle kun luivc éii

gerning nu. — knæle i klostre og kirker, og bede —
bede ved dag og nat!

HÅKON

(rystet).

Er det spådomsgave eller sjælesot, som taler så?

SIGRID.

Farvel, min broder, — vi mødes engang til.

SKULE .lAKL

(iivilk;irli_Lrt|.

Når?

SIGRID

(sagte).

Når du tager kronen; når der er al fare. —
når du trænger mig i din højeste nød!

(Går 11(1 til liojre med margrkte, fhc raonhild og kvinderne.)

HÅKON

(efter et kort oiiliold, drager svterdet og siger med fast og rolig be-

stemthed) :

Alle jarlens mænd skal tåges i ed.

SKULE .JARL

(heltigl).

Er det eders fulde agt! (næsten bedende.) Kong
Håkon, gør det ikke !

HÅKON.

Ingen jarlsinand slipper fra Bergen, for han har

svoret kongen troskab.

(Går med sin hird. Alle, undtagen bispen og jarlen, folger etler.)

v BISP NIKOLAS.

Han har tåget på jer med hårde hænder idag.

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. II. 23
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SKULE JARL

(tier og ser målløs elter kongen |.

BISP NIKOLAS

(stærkere).

Og er kanske endda ikke kongefodt.

SKULE JARL
(vender sig pludselig i stærk bevægelse og griber bispens ;irni).

Trond prests skriftemål — hvor er det?

RISP NIKOLAS.

Han sendte mig det fra England, før han døde;
jeg véd ikke med hvem, — og jeg har ikke fået det!

SKULE JARL.

Men det inå findes!

BISP NIKOLAS.

Det tror jeg fuldt og fast.

SKULE JARL.

Og linder I det, da vil I give det i mine hænder?

BISP NIKOLAS.

Det lover jeg.

SKULE JARL.

Det sværger I ved eders sjæls salighed?

BISP NIKOLAS.

Det sværger jeg ved min sjæls salighed!

SKULE JARL.

Godt; til den tid vil jeg stå Håkon imod, hvor
det kan ske stilt og i løndom. Det må hindres, at
han er mægtigere end jeg, når kampen skal hegvnde.
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BISP NIKOLAS.

Men livis det viser sig, ;il liiiii er den relle

kongsson,
— livad sa?

SKULE .lAliL.

Sa far jeg prøve på at liede — bede om yd-

mygt sind til at tjene; ham som a^rlig høvding og
a r al min evne

BISP NIKOLAS.

Og hvis han er den urette?

SKULE JARL.

Da skal han vige for mig! Kongsnavn og kongs-
stol, hird og ha^r. skat og flade. byer og horgc. alt

vil jeg have!

BISP NIKOLAS.

Han vil I v til Viken —

SKULE .lABL.

.leg jager ham fra Viken!

BISP NIKOLAS.

Så sætter han sig fast i Nidaros.

SKULE .lARL.

Jeg stormer Nidaros!

BISP NIKOLAS.

Han stænger sig inde i Olafs hellige kirke —

SKULE JARL.

.leg hryder kirkefreden —

BISP NIKOLAS.

Han flygter oj) |)å Ijøjalteret og hænger sig fast

ved Olafs skrin —
23*
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SKULE .JARL.

Jeg liækker ham ned fra alteret, om jeg så
skal trække helgenskrinet med —

HI.SI' NIKOLAS.

Men han har endda kronen på hovedet, jarl!

SKULE .lAKL.

Jeg slår kronen af med mit sværd!

HISI> NIKOLAS,

Men dersom den sidder altfor fast — ?

SKULE .JARL.

Nu da, i Guds eller Satans navn — da slår

jeg hovedet med! (gar ii,i lii ii„j,e.i

BISP NIKOLAS
(ser (.'nil- liani, nikker hingsoint og siger):

Ja —
ja;

—
slig kan jeg like jarlen!

Tu])j)ot laldir.
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(En stue i Dsln liispegurd. Pu hojre siile or indganpsdoren. I bag-

griimlen forer en liden åbentslående port ind til kapelli-t, sum er oplyst.

En dor, med teppe for pa den venstre væg, går ind til bispens sove-

værelse. Foran på samme side står en stoppet hvilebænk. Over til

lio.jre er et skrivebord med breve, dokumenter og en brændende lampe.)

(Stuen er i lorstningen lom; indenfor forhænget til venstre høres sang

af munke. Lidt efter kommer i»al flida rejseklædt ind fra iiojre,

slandser indenfor doren, venter, ser sig om og banker derpå tre gange

i gulvet med sin stav.)

SIRA VIL.TAM

(kommer nd fra venstre og udbryder med dæmpet stemme):

Pal Flida! Gud være lovet; — sa er jarlen

ikke langt borte.

PAL FLIDA.

Skillene sejler alt frem ved Hovedø; jeg foer i

forvejon. Og hvorledes går det med Itispen?

SIHA VIL.1AM.

Han far den .sidste olje nu.

v. FAL FLnx\.

Så er der al fare.
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SIHA VILJAM.

Mesler Sigard fra Brabant har sagt, at hau ikke

kan leve natten over.

l'ÅL FLIDA.

Da mener jeg, han har stævnet os for sent

til sig.

.SIMA VIL.IAM.

Nej, nej,
— han liar liiM samling og lidl

kræftcr også,
— hvert ojehlik sporger han, om ikke

jarlen snart kommer.

PÅL FLmA.

I kalder ham endnu for jarl; véd I ikke. at

givet ham navn af hertug"kongen har givet ham navn af hertug'''

SIRA VILJAM.

Jo, jo visst;
— det er hare slig en gannnel

vane. Hys — (han og pål flida .-slår kors og bojer sig Uil IVa

bispens kammer kommer lo kordrenge med lys, derelter to andre med

rogelsekar; eftcr dem prester, der ban-er kalk, disk, et krusiliks og «sn

kirkefane; bagetter følger et tog af pn^ster og nmnke; kordienge med

lys og rogelsekar slutter processionen, der langsomt bevæger sig iiid i

kapellet, hvis dor lukkes cfter dem.)

TAL FLIDA.

Nu har da den gamle herre gjort o|> med deune

verden.

.SIHA vn..iAJi.

.leg kan vel sige ham, at hertug Skule koimuer

så .snart ske kan?

1\\L FLIDA.

Han gar lige fra hryggen og her op i

i)is|K;-

gårdcn. Farvel! (går.)

(Fleie proster, iivorililamlt pktku, sajiil tjenere hos bispen kuiiiniei' ud

fra venstre med tepjxr, pnder og et slurt lyrfad.f
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SIRA VILJAM.

Hvad skal «lotte til?

EN 1'HEST

(reder op på bænkeiil

Bispen vil ligge herude.

SIRA VILJAM.

Meil er det rådeligt?

PRESTEN.

Mester Sigard mener, vi kan gerne foje ham.

Der er han alt.

(Bisi' NIKOLAS kommer iid, stoltet af .mester sigard og en prest. Han
er i bispedragt, men uden stav og hue.)

BISP NIKOLAS.

Tænd tiere lys ! (Han bringes til sæde på bænken ved

fyrfadet og dækkes til med tepperne.) Viljam ! Nu har jeg
fået forla deise for alle mine synder! De tog dem

med allesammen; —
jeg synes jeg er så let nu.

SIRA VILJAM.

Hertugen har budsendt jer, herre; han er alt

indenfor Hovedø.

BISP NIKOLAS.

Det er godt, meget godt. Kongen vil vel også
snart være her. Jeg liar været en syndig hund i

mine dage, Viijam; jeg har Ibrbrudt mig svarlig mod

kongen. Presterne derinde de sagde, at alle mine

synder skulde være mig forladt; — ja, det kan være

vel uok; men de har så godt for at love, de; det

er ikke dem, jeg har forbrudt mig imod. Nej, nej
—

det er nok tryggest, at få det fra kongens egen
inund. (iidlyyder heftigi:i Lys, sigcr jcg! Her cr så

morkt herinde.
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SIRA VIL.TAM.

Her er tæiidt —

JIESTER SIGARD

(standser liuiii med et tegn og nærmer sig bispen).

Hvorledes har I det, herre?

BISP MKOI.AS.

A jo,
— å jo; jeg er kold på hænder og fødder.

"
MESTER SIGAHD

(halvhojt, idet han flytter fyrfadet naTniere).

Hm, — det er hegyndelsen til enden.

HISP NIKOLAS

(angst til vii.jamI.

Jeg har sagt, at otte munke skal synge og bede
tor mig i kapellet inat. Hav oje med dem; der er

dovne svende iblandt.

SIRA VILJAM

(peger tniis mod kapellet, livnrlra hores saiij;, som vedidiver iiihIim- det

folgende).

BISP NIKOLAS.

Sa meget ugjort endnu, og så gå fra det alt-

sammen! Så meget ugjort, Viljam!

SIRA VIL.IAM.

Herre, tænk på det himmelske!

BISP NIKOLAS.

•Jeg har tiden for mig;
—

udpå inorgeiistundcin,
mener mester Sigard

—

SIKA VII..L\M.

Herre, herre!
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r.isr NIKOLAS.

Giv mijJi:
mitra og stav! — Du har goilt ved

at sige jeg skal tænke — (on prest brint^er det l'..rlaiiKtr.l

Så, sæt huen der, den er mig for tung; giv mig
staven i hånd; så, nu er jeg rustet. En hisp!

—
Den onde tor ikke ga mig på Hvet nu!

SIRA VIL.1AM.

Vil 1 ellers noget?

HISl' .NIKOLAS.

Nej. Jo. sig mig;
— Peter, Andres Skjaidarltands

son. — alle taler sa godt om ham —

SIKA VIL.IAM.

Han er visselig en skyldfri sjæl.

BISP NIKOLAS.

Peter, du skal vage hos mig til kongen eller

hertugen kommer. Gå ud salænge, I andre, men
vær ved hånden.

(Alle, iindtagen peter, g;ir url til hojre.)

Peter!

Herre ?

BISP NIKOLAS

(efter et kort ojihold).

PETER

(nærmer sig).

BISP NIKOLAS.

Har du aldrig set gamle mænd do?

PETER.

Nej.

v BISP NIKOLAS.

Rædde er de allesammen; det tor jeg sværge
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|>.i!
Der på bordet

li,<^ger et stort hrev med sei^I
tor; giv mig det. (Peter i^in-er biev.i.) Det er til dm
moder.

I'ETEI{.

Til mill moder?

BISP NIKOLAS.

Du får rejse nordover til Hålogaland med det.

Jeg har skrevet til hende om en stor og vigtig sa-:
der er kommet tidende fra din fader.

PETER.

Han strider som en herrens kæmpe i det hellige
land. Falder han der, så falder han på vigslet gruiid:
thi der er hver fodsbred jord hellig, .teg minder
Gnd om ham i alle mine bønner.

BISP NIKOLAS.

Er Andres Skjaldarband dig kær?

PETER.

Han er en hæderlig mand; men der lever en
anden mand, hvis storhed min moder ligesom fostrede

Og nærede mig med.

BISP NIKOLAS

(hurtig og spiviiilt). ^

Er (let hertug Skule?

PETER.

Ja. hertugen.
— Skule Bardssøn. Min moder

har kendt ham i yngre dage. Hertugen ma visselig
være den ypperste mand i landet!

BISP NIKOLAS.

Der er brevet: rejs nordover med det straks! —
Synger de ikke derinde?
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1*ETEK.

Ju, liene!

BISl' .MKtll.AS.

(Ute svcvre karle med struber som basuner, det

ma dog vel hjælpe noget, véd jeg?

PETER.

Herre, lierre, jeg vilde bede selv!

BISP NIKOLAS.

Jeg har for meget ugjort, Peter. Livet er altfor

kort; desuden så vil nok kongen tilgive mig, nar

lian kommer — (farer summen i smerte).

PETER.

I lider visst?

BISP NIKOLAS.

Jeg lider ikke; men det ringer for mine oren;

det lyser og blinker for ojnene
—

PETER.

Det er de himmelske klokker, som ringer eder

hjem;
-- det. som l)linker, er alterlysene, dem Guds

vivAt^ har tændt for eder.

BISP NIKOLAS.

Ja visst er det så; — det har ingen fare, når

de kun liolder godt ud i bon derinde. ^ Farvel,

rejs straks med brevet.

PETER.

Skal jeg ikke først — ?

v. BISP NIKOLAS.

Nej, gå; jeg er ikke ræd for at være alene.
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l'ETEI{.

Vel modt igen d;i, nar de himmelske klokker

engang har lyd for mig også. igar ii<i lii hojie.)

lilSI' NIKOLAS.

De himmelske klokker, — ja, sligt siges så let.

når en går om på to friske hen. — Så meget ngjort'
Men der vil leve mangt efter mig a Hige vel. Jeg lovede

liertugen ved min sjæls salighed, at give ham Trond

prests skriftemål, hvis det kom mig ihænde; — godt,
at jeg ikke har faet det. Havde han visshed, så

vikle han sejre eller falde; da hlev en af dem den

mægtigste mand, som nogensinde havde levet i Norge.

Nej, nej,
— hvad jeg ikke kunde nå, skal ingen

anden nå. Det er hedst med uvissheden; sålængo
hertugen tynges af den, vil de to ødelægge hinanden,
hvor de kan komme til; byer vil brændes, bygder
hærges,

—
ingen af dem vinder ved den andens

tal) — —
{lorfærdei.) Nåde, forbarmelse! Det er jo

mig, som bærer skylden
—

mig, som fra forste færd

gav stodet til det hele! (i-emiigende sig.i Ja, ja, ja!

men nu kommer kongen,
— det er jo ham, det mest

går ud over, — han tilgiver mig nok — der skal

læses bonner og messer; d<'t har ingen nød; —
jeg

er jo bisp, og jeg har aldrig dræbt nogen med egen
hånd. — Godt er det, at Trond prests skriftemål

ikke kom; de hellige er med mig, de vil ikke friste

mig til at bryde mit lofte. — Hvem banker på
døren? Det må være hertugen! (gnider '.i- lornojfi i

hæn.lerni'.) Han vil trygle om beviser for kongsretten.—
og jeg har ingen beviser at give ham!

(INGA fra Vartejg kommer iiul: lam er sortklætU, med kåbe og hætte.)

msi- .NIKOLAS

(furer sammen).

Hvem er det?



357

INGA.

En kone fra Vartejg i liorgasyssel, ærværdige
herre.

IJISI' NIKOLAS.

Kongsmoderen !

INGA.

8a kaldles jeg engang.

HISl' NIKOLAS.

Gå, gå! Jeg radede ikke Hakon til at skille

sig af med jer!

INGA.

Hvad kongen gor, er velgjort! det er ikke derfor

jeg konmier.

BISP NIKOLAS.

Og hvorfor da?

INGA.

Gnnnnlf, min Itroder, er konimen hjem fra Eng-
landsfærden

BISP NIKOLAS.

Fra Englandsfærden
—

!

INGA.

Han har været horte i mange år, som I véd,

og flakket vidt omkring; nu forte han hrev hjem
—

BISP NIKOLAS

(iiiulelosl.

Brev -?
INGA.

Fra Trond prest. Det er til eder, herre.

(læklvLT liaiii (let.)

v- BISP NIKOLAS.

Ja så; —
og I hringer det?
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INGA.

Så var Tronds ønske. Stor tak skylder je^
ham fra den tid, lian fostrede Håkon. Jeg fik spiirgt,
at i var syg; derfor gav jeg mig straks på rejsen;
jeg har gået hid på min fod —

lilsi- NIKOLAS.

Det havde ikke hastet så hrat. Inga!

DAGFINN BONDE
|I<| lier iiiil fV,'i liDJrc),

Gilds fred, ærværdige herre!

BISP NIKOLAS.

Kommer kongen?

DAGFINN BONDE.

Nu rider han Ryenbergene nedover med dron-

ningen og kongsbarnet og stort følge.

INGA

(iler frem mod uagfinn).

Kongen, —
kongen! kommer han hid?

DAGFINN BONDE.

Inga! Er 1 her, I hårdt prøvede kvinde?

INGA.

Den er ikke hardt prøvet, som har så stor
en søn.

DAGFINN BONDE.

Nu skal hans hårde hjerte smeltes.

INGA.

Ilvke et ord til kongen oni mig. (J. men se
liam må jeg dog;

—
hør, — kommer han hid?

DAGFINN BONDE,
Ja. snart.
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INCA.

Ug det er niork kveld. Kongen skal vel lyses
tVeni med fakler.

DAGFINN BONDE.

Ja.

INGA.

Så vil jeg stille mig i et bislag, hvor han går

lorbi; — og så hjemover til Vartejg. Men forst ind

i Hallvards kirke; der hrænder lys inat; der vil jeg
liede godl lor kongen, for min fogre son.

(Gar lid til liojre.)

DAGFINN BONDE.

.leg har rogtet mit ærinde; jeg går for at møde

kongen.

BISP NIKOLAS.

Hils ham kærligst, gode Daglinn!

DAGFINN BONDE

(idet han går ud til højre).

ikke vilde jeg være bisp Nikolas imorgen.

BISP NIKOLAS.

Trond prests skriftemål — I Altså kom det da

alligevel;
— her holder jeg det i min hånd. (grubler

..g stirrer ud for sig.)
— En skulde aldrig love noget på sin

sjæls salighed, når en er så gammel som jeg. Havde

jeg år igen, så skulde jeg altid vride mig fra sligt

et løfte; men ikveld, den sidste kveld, — nej, det

er ikke rådeligt.
— Kan jeg da holde det? Er det

ikke at sætte på spil alt det, jeg har virket for hele

mit liv igennem?
— (hviskende.) 0, kunde jeg snyde

den onde, liare denne eneste gang til! (lytter.) Hvad
ov det? inilM-r:! Viljaiu, Viljam!
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SIKA VILJAM

(koinnicr iiid IV.i li<ijre|.

BISl' NIKOLAS.

Hvad er det. som suser og tuder sa stygt?

SIliA VrL.IAM.

Det er uvejret, som tager til.

BISr MKOLAS.

Tager uvejret til! — Jo visst vil jeg holde mit

løfte! Uvejret, siger du — ? Synger de derinde?

SIHA VIL.IAM.

Ja, herre.

BISP NIKOLAS.

Sig, de skal gøre sig al flid: — broder Aslak

især; han gor altid så stutte bønner: han kniher

undaf, når han kan komme til; han springer over.

den hund! (slår i jjulvet med bispestaven. | Gå illd Og sig

ham, det er den sidste nat, jeg har igen; han skal

gore sig flid, ellers kommer jeg over ham og spoger!

SIRA VIL.TAM.

Herre, skal jeg ikke hente mester Sigard?

BISP NIKOLAS.

Gå ind, siger jeg! (viljam går imi i kaixiiet.i Det må

Ansselig være himlens vilje, at jeg skal forlige kongen
og hertugen, siden den sender mig Trond prests
brev nu. Dette er hårdt at gå på. Nikolas; rive

ned med et eneste ryk, hvad du har hvwA hele dit

liv til at bygge. Men der er ikke andet for: jeg får

gøre himlens vilje denne gang.
— Dersom jeg endda

bare kunde læse, hvad der står i brevet; men jeg
kan ikke se et ord! Der driver tåger for mine øjne,
det gnistrer og sprætter

—
; og ingen anden tor jeg
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leide læse det for mig! At love sHgt
—

! Er men-
neskets kløgt da så ussel, at det ikke mægter råde

over andet og tredje led af sin egen gerning? Jeg
talte så længe og så indtrængende til Vegard Væradal
om at få kongen til at sende Inga fra sig, at det

omsider skede. Den gerning var klog i første led;

men liavde jeg ikke rådet slig, så havde ikke Inga
været på Vartejg nu, brevet var ikke kommet tids-

nok i mine liænder, og jeg havde ikke havt noget
lufte at holde, — altså uklog i andet led. Havde

jeg endda tiden for mig; men kun denne ene nat

tilende, og knapt nok det. Jeg ma, jeg vil leve

længer! (banker med stuven; en prest træder ind fra liojre.) Mester

Sigard skal komme! (presten går; bispen knuger brevet i hæn-

deriie.) Her, iudeufor dette tynde segl ligger Norges
saga for hundrede år! Den ligger og drømmer, som

fugleungen i ægget! 0, den, som nu havde flere

end én SJæl
— eller også ingen! ttrykker brevet vildt

op til sit bryst.) 0, var ikke enden så rap over mig,
—

og dommen og straften,
—

jeg skulde ruge dig ud
til en høg, som skulde kaste skyggende rædsel over

alt landet og hugge sine hvasse kloer i hver mands

hjerte! (farer sammen.) Mcu deu sidste time er nær!

(skrigende.) Xej, uej,
— du skal blive til en svane.

en hvid svane! (kaster brevet bortover gulvet og råber:) Mester

Sigard, mester Sigard!

MESTER SIGARD

(fra hojre).

Hvorledes går det, ærværdige herre?

BISP NIKOLAS.

Mester Sigard,
—

sælg mig tre dages liv !

^. MESTER SIGARD.

Jeg har sagt jer
—

HENHIK IBSENS SAMLEDE VÆBKER II. 24
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BISP NIKOLAS.

Ja, ja; men det var ikke alvor; det var en liden
straf. Jeg har været en urimelig herre mod jer;
derfor vilde I skræmnie mig. Fy, det var stygt,

—
nej, nej,

— det var tilpas for mig! Men vær nu

god og snild! Jeg skal betale godt;
— tre dages

liv, mester Sigard, bare tre dages liv!

MESTER SIGARD.

Om jeg så selv skulde gå bort i samme stund,
som I, kunde jeg dog ikke lægge tre dage til.

BISP NIKOLAS.

En dag da; bare én dag! Lad det være lyst,
lad solen skinne, når jeg skal afsted! Hør, Sigard!
(vinker ham hen til sig og drager ham ned på bænken.) Jeg har

givet næsten alt mit guid og sølv til kirken, for at

få store messer læst bagefter. Jeg vil gøre det om
igen; I skal få det altsannnen! Hvad, Sigard, skal
vi to narre dem derinde? He, he, he! I bliver rig,

Sigard, og rejser af landet; jeg får frist og kan om-
råde mig lidt og hjælpe mig med færre bønner.

Hvad, Sigard, skal vi — ? (sigard loler hans puls; bispen

udbryder angst:) Nå, livorfor svarer I ikke?

MESTER SIGARD

(rejser sig)

Jeg har ikke tid, herre. Jeg vil lave jer en

drik, som kan lette jer hdt på det sidste.

BISP NIKOLAS.

Nej, vent med det! Vent — og svar mig!

MESTER SIGARD.

Jeg har ikke tid; drikken må være færdig inden
en time. (går ud tll hojre.)
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BISP NIKOLAS.

Inden en time! (banker viidt.) Viljam! Viljam!

SIKA VILJAM

(kommer ud fra kapellet).

BlSl' NIKULAS.

Tag flere til lijælp derinde! De otte forslår ikke!

SIRA VILJAM.

Herre — ?

BISP NIKOLAS.

Flere til hjælp, siger jeg! Kolbe jn korsbroder
har ligget syg i fem uger,

— lian kan ikke have

syndet stort i den tid —

SIRA VILJAM.

Han var til skrifte igår.

BISP NIKOLAS

(ivrig).

Ja, han må være god ; tag ham ! (viuam går ind i

kapellet igen. I Inden en time! (torrer sveden afpanden.) Puh,
hvor her er varmt! — Den usle hund, — hvad

hjælper al hans lærdom, når han ikke kan lægge en
time til. Der sidder han dagstødt i sin stue og
sætter kunstige hjul og lodder og løftestænger sam-
men; han vil skabe et værk, som skal "å oar ^å,

og aldrig standse, — perpetwum mobile kalder han
det. Hvorfor øver han ikke heller sin kunst og sin

kløgt på at gore mennesket til sligt perijetunm mo-
bile — ? (standser og tænker; det lysner i hans ejne. I JPeT/jetUHW,

mobile,
—

jeg er ikke stiv i latinen, — men det

betyder noget, som har evnen til at virke evigt, ud-

over gennenv alle tider. Om jeg nu selv kunde — ?

Det var en geining at ende med, det! Det var at

^4*



364

gøre sin største geriiing i sin sidste stund! At sætte

igang hjul og lodder og loftestænger i kongens og
hertugens sjæle; sætte dem slig igang, at ingen niagt

pa jorden kan standse dem; kan jeg det, da bliver

jeg jo ved at leve, leve i mit værk, —
og når det

kommer til stykket, så er det kanske det, som
kaldes udødelighed.

--
Trøstelige, svalende tanker,

hvor I gør den gamle mand godt! (puster ud og strækker

sig behageiigt på bæiiken.) Diabolus har været hårdt efter

mig ikveld. Det er følgen af at ligge ledig; otium
est ptdvis

—
pidveris — nå, ligegodt med latinen,— Diabolus skal ikke få magt over mig mere; jeg

vil være virksom til det sidste; jeg vil —
; hvor de

belger derinde — (banker; viljam kommer ud.) Sig dem.
de skal tie, de forstyrrer mig. Kongen og hertugen
kommer snart, jeg har store ting at tænke på.

SIRA VILJAM.

Herre, skal jeg da — ?

BISP NIKOLAS.

Byde dem hold op en stund, så jeg kan tænke
i ro. Se der, tag op det brev, der ligger på gulvet.— Godt. Giv mig så hid papirerne

—

SIRA VILJAM

(går til skrivebordet).

Hvilke, herre?

BISP NIKOLAS.

Ligegodt
—

; de med segl for; de, som ligger
øverst. — Så; gå nu ind og sig, de skal være stille.

(VILJAM giir.)
— Dø, og dog råde i Norge! Do, og stelle

det så, at ingen mand kommer til at hojne sig et

hoved op over alle andre. Tusende veje kunde bære
frem til det mål; men der kan kun være én, som

duger;
— den gælder det at fmde, — den gælder
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det at si« iiul
jui.

— Ha! Vejen ligger jo su nær,
så nær! Ja, slig skal det være. Jeg holder løftet;

hertugen skal få brevet i sine hænder; — men kongen— hm, han skal få tvivlens brod i sit hjerte. Håkon
er ærlig, som de kakler det; med troen på sig selv,

og på sin ret, vil meget falde i ham. Begge skal

tvivle og tro, vippe op og ned, aldrig linde fast

grund under foden, —
perpetuitm mobile! — Men

vil Håkon læste lid til mit udsagn? Det vil han; jeg
er jo en doende mand; jeg skal fodre ham med
sandhed iforvejen.

— Kræflerne svigter, men sjælen
friskner; — jeg ligger ikke på sottesengen længer,

jeg sidder i min arbejdsstue, jeg vil arbejde den
sidste nat, arbejde

— til lyset slukner —

HERTUG SKULE

(kommer ind fra hojre og går frem mod bispen).

Fred og hilsen, ærværdige herre! Jeg hører,

det står ilde med jer.

BISP NIKOLAS.

Jeg er et lig i knop, gode hertug; inat springer

jeg ud; imorgen kan det kendes, hvor jeg dufter.

HERTUG SKULE.

Alt inat, siger I?

BISP NIKOLAS.

Mester Sigard siger: om en time.

HERTUG SKULE.

Og Trond prests brev — ?

BISP NIKOLAS,

Tænker I endnu på det?

^ HERTUG SKULE.

Det kommer aldrig af mine tanker.
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BISP NIKOLAS.

Kongen har gjort eder til hertug; ingen mand
har håret hertugnavn i Norge, før I.

HERTUG SKULE.

Strækker ikke til. Er Håkon den urette, så
må jeg have alt!

BISP NIKOLAS.

Hu, her er koldt herinde; det isner mig igen-
nem alle lemmer.

HERTUG SKULE.

Trond prests brev, herre! For Guds, den al-

mægtiges skyld,
— har I det?

BISP NIKOLAS.

Jeg véd ialfald, hvor det kan findes.

HERTUG SKULE.

Så sig det, sig det!

BISP NIKOLAS.

Vent —

HERTUG SKULE.

Nej, nej,
—

nyt tiden; jeg ser det lakker

stærkt, — og kongen kommer jo hid, er mig sagt.

BISP NIKOLAS.

Ja, kongen kommer; deraf ser I hedst, at jeg
sørger for eders sag, selv nu.

HERTUG SKULE.

Hvad er eders agt?
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BISP NIKOLAS.

Mindes I ved kongens bryllup,
— du sagde I,

at det. som gør Håkon stærk, er hans uryggelige
tro på sig selv?

HERTUG SKULE.

Nu?

BISP NIKOLAS.

Hvis jeg skrifter og rejser tvivlen i liam, så
falder troen, og styrken med den.

HERTUG SKULE.

Herre, det er syndigt, syndigt, ifald han er

den rette!

BISP NIKOLAS.

Det vil stå i eders niagt at gøre ham troende

igen. For jeg går herfra, skal jeg sige jer, hvor
Trond prests brev er at finde.

SIRA VILJAM

(fra højre).

Nu kommer kongen med fakler og følge opover
gaden.

BISP NIKOLAS.

Velkommen skal han være. (viljam går.) Hertug,
den sidste villighed beder jeg eder om. Vær min
eftermålsmand mod alle mine uvenner, (tager et brev

frim.) Her har jeg skrevet dem op. De, som står

øverst, vilde jeg gerne have hængt, om det kunde

føje sig så.

^ HERTUG SKULE.

Tænk ikke på hævn nu
;

I har ikke langt igen
—
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BISP NIKOLAS.

Ikke på hævn, men på straf. Lov mig, at svinge
straffens sværd over alle mine uvenner, når jeg er

borte. De er eders avindsmænd så fuJdt som mine;

når I bliver konge, må I tugte dem; lover I mig det?

HERTUG SKULE.

.Jeg lover og sværger;
— men Trond prests

brev —
!

BISP NIKOLAS.

I skal få at vide, hvor det er;
— men, se

her — ; kongen kommer; — gem listen over vore

uvenner!

(Hertugen gemmer ilokiimentet; i det samme kommer hakon ind fra hojre.)

BISP NIKOLAS.

Vel modt ved gravollet, herre konge!

HÅKON.

Hårdt har I stået mig imod til alle tider; men
det skal være glemt og tilgivet nu; døden stryger
selv den største regning ud.

BISP NIKOLAS.

Det lettede! 0, hvor kongens mildhed er for-

underlig stor! Herre, hvad I har gjort mod en

gammel synder ikveld, det skal tifold —

HÅKON.

Lad det være godt; men jeg må sige eder, at

jeg højHgen undres. I stevner mig hid for at få min

tilgivelse, og så bereder I mig sligt et møde.

BISP NIKOLAS.

Møde, herre?
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I1EKTU(; SKULE.

Det er mig, konj^en sigler til. Vil I, herre

itisp, forsikre kong Håkon, ved min tro og ære, at

jeg intet vidste nm hans komme, for jeg satte foden

|ia Oslo hrygge.

BISr NIKOLAS.

Ak, ak; al skyld hviler på mig! Jeg har været

en sygelig, sengeliggende mand hele det sidste år;

jeg har lidet eller intet spurgt til landets sager;

jeg tænkte, det var godt og vel mellem de høje
frænder nu!

HÅKON.

•Jeg har mærket, at venskabet mellem hertugen

og mig trives bedst, nar vi holder os fra hinanden;
derfor farvel, bisp Nikolas, og Gud være med eder,

der I nu går hen. (vil gå.)

HERTUG SKULE

(sagte og urolig).

Bisp, bisp; han går!

BISP NIKOLAS

(pludselig og med vild kraft).

Bliv, kong Håkon!

Hvad nu?

HÅKON

(standser).

BISP NIKOLAS.

I får ikke ga ud af denne stue, for gamle bisp
Nikolas har talt sit sidste ord!

HÅKON

(lægger uvilkårlig hånden på sværdet).

Er I ^kanske kommen mandstærk til Viken,

hertug?
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HERTUG SKULE.

Jeg har ingen del i dette.

BISP NIKOLAS.

Det er med ordets magt, jeg skal vide at holde
jer. Hvor der er ligfærd i huset, der er den døde
første mand i laget; han kan gøre og lade, hvad
han vil — så langt hans evne strækker. Derfor vil

jeg holde min egen ligtale nu; før i tiden var jeg
altid så ræd for at kong Sverre skulde komme til

at holde den —
HÅKON.

Tal ikke så vildt. herre!

HERTUG SKULE.

I knapper af den dyre stund. I har igen !

HÅKON.

Eders øje er alt sløvt!

BISP NIKOLAS.

Ja, mit syn er sløvt; jeg kan knapt se jer, der
I står; men indeni mig drager mit liv lysende klart
forbi. Jeg ser syner der —

; hor og lær. konge! —Mm æt var den mægtigste i landet; mange store

høvdinger gik ud fra den; jeg vilde være den største
af dem alle. Jeg var ikke mere end gut, da jeg
begyndte at hungre efter storværk; jeg tyktes, jeg
umuligt kunde vente til jeg blev voksen; — der
rejste sig konger med mindre ret end jeg.

—
Magnus

Erlingssøn, Sverre prest
—

; jeg vilde også være
konge; men høvding først,

— det var nødvendigt.Så skulde slaget stå på Ilevoldene; der var det første-

gang jeg var med. Solen randt, og der gik glitrende
lyn fra tusende blanke våben. Magnus og alle hans
mænd gik frem, som til en leg; jeg alene kendte
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mig klemt om hjertet. Hårdt foer vor fylking frem:

men jeg kunde ikke vinde med —
jeg var ræd!

Alle Magnus's andre liovdinger stred mandelig, og

mange ialdt. der de stred; men jeg flygtede sten-

berget opover. loh og løh, og standsede ikke før jeg
kom ned til fjorden igen, langt ude. Mangen mand
matte vaske sine blodige klæder i Trondhjemsfjorden
den kveld; —

jeg måtte også vaske mine, men det

var ikke for blod. Ja, konge, jeg var ræd; skabt til

hovding
—

og ræd! Det slog ned som et lyn i

mig: jeg blev hver mand ond fra den time; jeg bad

lønligt i kirkerne, jeg græd og knælte for altrene,

jeg gav rige gaver, gjorde hellige løfter; jeg fristede

og prøvede i slag efter slag, ved Saltosund, på Jons-

voldene den sommer Baglerne lå i Bergen.
— altid

fåfængt. Sverre var den. som skonte det forst, han

talte det bojt ud og med spot, og fra den dag lo

hver mand i flokken, når Nikolas Arnessøn gik frem

i hærklæder. — Ræd, ræd — , og endda vilde jeg
være hovding, vilde være konge, følte mig skabt til

konge forresten, kunde fremmet Guds rige på jorden;
men det var de hellige selv, som stængte bommen
for mig.

HÅKON.

For ikke klage over himlen, bisp! I har badet

meget !

BISP NIKOLAS.

Ja, jeg har badet meget; hadet hvert hoved i

dette land, som højnede sig op over mængden. I\Ien

jeg badede, fordi jeg ikke kunde elske. Fagre kvin-

der, — o, jeg kunde sluge dem med gnistrende øjne
endnu! Jeg er otti år, og endnu står min hug til

at fælde mænd og favne kvinder; — men det gik

mig der. som i slaget; bare vilje og begær, magt-

stjalen fra fodselen af;
—

lystens sydende gave
—
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og dog krol)liiig! Så blev jeg da prest; konge eller

prest må den mand være, som vil råde for al magten.
iier.i Jeg prest! Jeg en kirkelig mand! Jo, én kirke-

lig gerning havde himlen særligt skabt mig til,
—

den, at tåge de høje toner, —
synge med kvinde-

røst på de store kirkefester. Og endda kræver de

deroppe af mig — halvmanden — , hvad de har ret

til at kræve af hver den, der fik evnen fuldt ud til

sin livsgerning! Der har været tider, da det tyktes

mig, sligt krav kunde være billigt; her har jeg ligget

på sottesengen slagen af rædsel for straf og dom!
Nu er det over; jeg har marg i sjælsknoklerne igen!

Jeg har intet forbrudt; det er mig uretten er ovet

imod
; jeg er klageren !

HERTUG SKULE

(dænipet).

Herre — brevet! I har ikke langt igen!

HÅKON.

Tænk på eders sjæl og ydmyg eder!

BISP NIKOLAS.

En mands gerning er hans sjæl, og min ger-

ning skal blive ved at leve på jorden. Men I, kong
Håkon, I skulde vogte jer; thi ligesom himlen har

stået mig imod og fanget skade til løn, således

står I den mand imod, der holder landets lykke i

sin hånd —

HÅKON.

Ha — hertug, hertug! Nu skønner jeg mødet her!

HERTUG SKULE

(heftigt til bispen).

Ikke et ord mere af sligt!



373

BISP NIKOLAS

(til HÅKON).

Hau vil slå jer imod siilænge hans hoved sidder

fast på akslerne. Del med ham! Jeg far ikke fred i

kisten, jeg kommer igen, hvis ikke I to deler! Ingen
af jer skal hegge den andens hojde til sin egen
vækst; her hlev en kænipe i landet, hvis det skede,

og her skal ingen kæinpe være; thi jeg var aldrig

nogen kæmpe! (synker mat tilbage på bænken.)

HERTUG SKULE

(kaster sig jui kiuu ned ved bænken og råber til iiakonI:

Skaf hjælp! For Guds barmhjertigheds skyld,

liispen må ikke dø endnu!

BISP NIKOLAS.

Hvor det tager til at skumre for mine øjne!—
Konge, for sidste gang,

— vil I dele med her-

tugen?

HÅKON.

Ikke en skærv skænker jeg hort af det, som
Gud gav mig!

BISP NIKOLAS.

Godt og vel. (dæmpet.) Trosn skal I ialfald miste.

(råber:) ViljaUl!

HERTUG SKULE

(dæmpet).

Brevet! brevet!

BISP NIKOLAS

(uden al høre på ham).

Vlham ! (viuaji kommer; bispen Irækker ham tæt lien til .sig

og hvisker.) JDa jeg fik den sidste olje, så blev jo alle

mine synder mig forladte?
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SIRA VILJAM.

Alle synder, fra eders fødsel og til den stund,
I lik oljen.

BISP NIKOLAS.

Ikke længer? Ikke helt til jeg går bort?

SIRA VILJAM.

Herre, I synder ikke inat.

BISP NIKOLAS.

Hm, ingen kan vide — ; tag guldbægret, jeg
fik efter bisp Absalon, —

giv det til kirken — og
læs syv store kirkebønner til.

SIRA VILJAM.

Herre, Gud vil være eder nådig!

BISP NIKOLAS.

Syv bonner til, siger jeg
— for hvad jeg synder

inat! Gå, gå! (mljam går; bispen vender sig til skule.) Hertug,
om I engang læser Trond prests brev, og det muligt
skulde vise sig, at Håkon var den rette,

— hvad
vil I så gøre?

HERTUG SKULE.

I Guds navn, — da skal han også være konge.

BISP NIKOLAS.

Tænk jer om; det gælder meget her. Gransk
hver fold i eders hjerte; svar, som om I stod til-

doms! Hvad vil I gøre, hvis han er den rette?

HERTUG SKULE.

Bøje mig og tjene ham.
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BISP NIKOLAS

(mumler).

Ja, ja, tag så folgerne. (til skule.) Hertug, jeg er

og
over mig
svag og træt; det kommer så mildt og tbrsonligt

HERTUG SKULE.

Det er doden! Trond prests brev! Hvor er det?

BISP NIKOLAS.

Først en anden sag;
—

jeg gav jer listen over

mine uvenner —

HERTUG SKULE

(utålmodig).

Ja, ja; jeg skal liævne alt på dem —

BISP NIKOLAS.

Nej, jeg er så mild nu; jeg vil tilgi ve, som
skrevet står. Ligesom I forsager magten, således

vil jeg forsage hævnen. Brænd listen.

HERTUG SKULE.

Godt, godt; som I vil.

BISP NIKOLAS.

Her i fyrfadet, så jeg ser på det —

HERTUG SKULE

(kaster papiret i ilden).

Se så, nu brænder den! Og nu, tal, tal! Det

gælder tusenders liv, dersom I ikke taler nu.

BISP NIKOLAS

(med funklende øjne).

Tusenders liv! (skriger:) Lvs! luft!
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HÅKON
(ilel' lil doren og råber):

Til hjælp! Bispen dør!

(sira viufam og flere af bispens folk koiiimer ind.)

HERTUG SKULE

(ryster bispens arm).

Norges lykke gennem hundrede år, dets storhed

for evige tider kanhænde!

BISP NIKOLAS.

Evige tider! (triumferende:) Perpetuum mobile!

HERTUG SKULE.

Ved vore sjæles salighed,
— hvor er Trond

prests brev!

BISP NIKOLAS

(råbende):

Syv bønner til, Viljam!

HERTUG SKULE

(ude af sig selv).

Brevet! brevet!

BISP NIKOLAS

(smiler i dødskampen).

Det var det I brændte, gode hertug.

(Falder tilbage på bænken og dor.)

HERTUG SKULE

(udstøder et iivilkårligt skrig. idet ban farer tilbage og bedækker ansigtel

med sine hænder).

Gud, du almægtige!

MUNKENE

(kommer flygtende ud fra kapellet).

Frelse sig, hvo kan!
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ENKELTE STEMMEli.

Alt ondl er lost inat!

AND«RE.

Det lo højt fra krogen!
— Det skreg: „vi har

ham!" — Alle lys sluktes!

HÅKON.
*

Nu døde bisp Nikolas.

MUNKENE

iflyjiter lul til hojre).

Pater nusfcr,
—

pater noster!

HÅKON

(nærmer sig skui.e og siger dænipet)-

Hertug, jeg vil ikke granske efter, hvilke løn-

lige rad I lagde op med bispen, før han døde; —
men fra imorgen må I lægge eders magi og værdig-
lied i mine hænder igen; det ser jeg grant nu, —
vi to kan ikke gå frem sammen.

HERTUG SKULE

(ser åndsfraværende på ham).

Gå fr•em sammen o

IIAKON.

Imorgen holder jeg thing i kongsgården; der

må alt blive grejdt mellem os. (Går ud til hojre.)

HERTUG SKULE.

Bispen død og brevet brændl! Et liv fuldt af

tvivl og kamp og rædsel! 0, kunde jeg bede! —
Xej.

— hafttlle må jeg;
— ikveld må skridtet gøres

helt ud! (til Viijum:) Hvor gik kongen?
IIKNKIK IB.SKNS SAMLEDE VÆHKEB. II. 25
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SIHA VIL.IAM

(forskrækket).

Krist fri niig,
— hvad vil 1 liam?

HERTUG SKULE.

Tror I kanske jeg agter at dræbe ham inat?

(Gar ud lil hojre.)

* SIKA VILJA.M

(ser hovedrystende cfter hiiiii, im-deiis husfolkene bære liget ud til

venstre).

Bispen sagde: syv bønner til;
—

jeg mener det

er tryggest, at vi læser fjorten.

(Følger eller de ovrige.)

En stue i kongsgården.

(I baggrunden er indgangsdøren ; pa hver af sidevæggeue mindre dore;

forrest på hojre side et vindu. En lan]|)e hrænder under tåget. Tæt
ved doren til venstre står en bank, og længere tilbage en vugge, hvori

kongsbarnet sover; mabgbeti; sidder knallende hos barnet.)

MARGRETE

(vugger og synger):

Nu løftes laft og lofte

til sljernehvælven blå;

nu flyver lille Håkon
med drømmevinger på.

Der er en stige stillet

fra jord til himlen op;
nu stiger lille Håkon
med englene til top.
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Guds engle små, de våger
for vuggelnirnets fred;

Gud sign' dig, lille Håkon,
din moder våger med.

(Kort ophold. hehtug skule kommer iiid fru bagRrunden.)

MARGRETE

(furer op med et glædesskrig og iler ham imode).

Mill fader! — 0, hvor jeg har sukket og længtet
•efter dette mode!

HERTUG SKULE.

Guds fred med dig, Margrete! Hvor er kongen?

MARGRETE.

Hos bisp Nikolas.

HERTUG SKULE.

Hm, —
ja, så må han snart være her.

MARGRETE,

Og vil I tales ved og forliges, hhve venner igen,

som i gamle dage?

HERTUG SKULE.

Det vikle jeg gerne.

MARGRETE.

Håkon vil det også gerne; og jeg heder hver

<lag til Gud, at det må ske. 0, men kom her og
-Se -— (griber hans hånd og forer ham hen I il vuggen.)

HERTUG SKULE.

Dit barn!

MARGRETE.

Ja, det dcjlige liani <t mit; — er det ikke

forunderligt? Han heder Håkon, ligesom kongen!
25*
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Se her, hans ojne
—

nej, du kan ikke se dem mr
han sover, — men han har store hlå øjne; og så
kan han le og række hænderne ud og grihe efter

mig,
—

og han kender mig allerede!

(Lægger vuggeklæderne onihyggeligt tilrette.)

HERTUG SKULE,

Håkon får sønner, spade hispen.

MARGRETE.

Dette liHe harn er mig tusende gange kærere^

end land og rige,
—

og slig er det for Håkon

også.
—

Nej, det er ligesom jeg ikke rigtig kan
tro på lykken; jeg har vuggen stående foran min

seng; hver nat, når jeg vågner, ser jeg efter, om
den er der,

—
jeg er ligesom ræd for at det skal

være en drøm —

HERTUG SKULE

(lytter og går til vinduet).

Er det ikke kongen
— ?

MARGRETE.

Jo; han går op den anden trappe; jeg vil hente
ham! (Fatter faderens tiånd og forer liam spogende lien til vuggen

igen.) Hertug Skule! Stå vagt hos kongsbarnet
imens, —

ja, for han er kongsbarn tillige
— det

husker jeg aldrig på! Og vågner han, så boj dig

dybt og hils ham, som konger skal hilses! Nu
henter jeg Håkon; o Gud, Gud! im skal der da

endelig komme lys og fred over ætten!

(Går ud til hojre. I

HERTUG SKULE

(efter en kort og niork taushed).

Håkon har en søn. Hans aet skal leve efter

ham. Dør han, så er der et kongs-emne, som står
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Ironen nærmere end alle andre. Alt trives for Håkon.
Kanliænde han er den nrettc; men hans fro |iå sig
selv står fast som for; hisjten vilde rvgget den. men
fik ikke tid for doden. ikke lov for (iiid. Ond skær-
nier Håkon, han hk heholde styrkeheltet. Nn at

sige ham det? Nn at sværge på bispens udsagn?
Hvad vilde det nytte? Ingen vilde tro mig, hverken
Håkon eller de andre. Bispen vilde han troet i

dødstimen: tvivlen vilde liave forgiftet ham; men
det måtte ikke ske. Og så uryggelig som trygheden
sidder hos Håkon, så uryggelig sidder tvivlen hos

mig; hvilket menneske på jorden kan luge den væk?

Ingen, ingen. Jernl>yrd er baren. Gud har talt. og
«ndda kan Håkon være den urette, mens jeg for-

spilder mit liv. (Sælter sig gruMoiule ned veil et l)c)rd pa hojre

siiie.) Og om jeg nu vandt land og rige, vilde så

ikke tvivlen sidde der ligefuldt og gnage og tære og
hule mig ud med sine evige isdryp?

—
Jo, jo; men

det er bedre at sidde deroppe på kongssædet og
tvivle på sig selv, end at stå nede i flokken og
tvivle pa ham, som sidder deroppe.

— Det må ende
mellem mig og Håkon! Ende? Men hvorledes?

(rejser si^'.) Almægtige, du, som har stelt det slig for

mig, du må tåge skylden for det, som folger efter!

(giii- frem og tilbage, standser og tæiiker efter.) Det gælder at bryde
alle broer af, beholde én igen, og sejre eller falde

der, — sagde bispen ved kongsbrylluppet i Bergen;
det er nu på tredje året siden, og i al den tid har

jeg spildt og splittet mine kræfter ved at værge for

alle broerne. — (raskt.) Nu må jeg følge bispens råd;

nu eller aldrig! Vi er begge her i Oslo; jeg er

mandstærkere end Håkon dennegang; hvorfor da

ikke nytte overtaget,
— det er så sjelden på min

side. (vakiende.i Men nu inat — straks — ? Nej,

nej! Ikke inat! — Ha, ha, ha, — der er det igen,

overlægget
— ustøheden! Håkon kender ikke til
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sligt; han går bent frem, lian, og så sejrer han!
(Gor nogle skridt bortover gulvet og standser pludselig ved vuggen. I

Kongsbarnet!
— Hvor fager en pande. Han drøm-

mer. (Bieiler leppel bedre over og ser længo ii.l barnet.) En sHg^
som du, kan berge meget i en mands sjæl. Jeg har

ingen søn. (Bojar sig ned over vuggen.) Han ligner Håkon. —
(Viger med engang tiibage.) Kongsbarnet, ssgde dronningen!
Bøj dig dybt og hils ham, som konger skal hilses!

Dør Håkon før jeg, så løftes dette barn på kongs-
stolen; og jeg

—
jeg skal stå nedenfor og bøje mig

dybt og hilse ham som konge ! (i stigende opror.) Dette

barn, Håkons søn, skal sidde deroppe på det sæde^
som jeg, kanhænde, er nærmere til,

—
og jeg skal

stå for hans fodskammel, med hvide hår, krøget af
ælde, se al min livsgerning ligge ugjort,

— dø uden
at have været konge!

—
Jeg er mandstærkere end

Håkon, — der blæser en storm ikveld, vinden står

udefter fjorden
—

! Om jeg tog kongsbarnet? Trøn-
derne kan jeg lide på.

— Hvad turde vel Håkon
vove, når hans barn var i min magt! Mine mænd
vil følge mig, vil slå for mig og sejre. Jeg får lønne
dem kongeligt, så gør de det. — Lad ske! Skridtet

ud; sluget over for første gang!
— Kunde jeg se,

om du har Sverres øjne
— eller Håkon Sverressøns — !"

Han sover. Jeg kan ikke se det. (Ophoid.i Søvn er
værn. Sov med fred, du lille kongs-emne! (Går over

tilbordet.) Håkon skal dømme; engang til vil jeg tale

med ham.

MARGRETE
(kommer med kongen fra stuen på hojre side).

Bispen død! 0, tro mig, al ufred dør med ham.

HÅKON.

Gå tilsengs, Margrete; du kan være træt efter

rejsen.
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MARGRETE.

Ja, ja! (til hertugen:) Fader, vær mild og føjelig,— HAkon har lovet at va'ro det! Tusende godnat,

heggeto !

(Giver et vink i doren til venstre oggilr; et pur piger flytter vuggen ind.)

HERTUG SKULE.

Kong Håkon, vi må ikke skilles som uvenner

dennegang. Alt ondt vil følge på; der vil komme en

rædselens tid over landet.

HÅKON.

Det har landet været vant til gennem slægter

nu; men I ser, Gud er med mig; hver fiende falder,

som står mig iniod. Der gives ikke Bagler, ikke

Slittunger, ikke Hihhunger mere; Jon Jarl er dræbt,

Gutliorm Ingesson er død, Sigurd Ribbung ligeså,
—

alle krav, som kom frem på rigsmødet i Bergen,
har vist sig magtesløse,

— hvem skulde så rædse-

lens tid komme fra nu?

HERTUG SKULE.

Håkon, jeg er ræd, den kunde komme fra mig!

HÅKON.

Da jeg blev konge, gav jeg eder tredjedelen af

riget
—

HERTUG SKULE,

I beholdt selv to tredjedele!

HÅKON.

Altid tørstede I efter mere; jeg øgede eders

del; nu sidder I inde med det halve rige.

HERTUG SKULE.

Der mangler ti skibreder.
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HÅKON.

Jeg gjorde eder til hertug; det har
iiigeti niand

været i Norge før!

HERTUG SKULE,

Men 1 er konge! Der må ingen konge være
over mig! Jeg er ikke skaht til at tjene eder; jeg
må styre og råde selv!

HÅKON
(ser et ojeblik pu ham og siger koldt):

Hinden skærme eders forstand, herre. God nat!

(vil gå.)

HERTUf; SKULE

(træder ivejeu for ham).

I shpper ikke fra mig på slig vis! Vogt jer,
eller jeg siger mig løs fra eder; I kan ikke hlive

ved at være min overherre længer; vi to må dele!

HÅKON.

Det vover I at sige mig!

HERTUG SKULE.

Jeg er kommen mandstærkere til Oslo end I,

Håkon Hakonsson.

HÅKON.

Kanhænde det er eders agt
—

HERTUG SKULE.

Hør mig! Husk hispens ord! Lad os dele; giv

mig de ti skihreder til; lad mig tåge min del som
frit kongedønmie, uden .skat og udredsler til jer.

Norge har været delt i to riger for; — vi vil holde

usvigelig sammen —
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IlAKON.

Hertug, I må være sjælesyg, at 1 k.iii kræve

sligt!

HERTUG SKULE.

Ja, jeg er sjælesyg, og der er ingen helsebod

for mig på anden vej. Vi to må være ligemænd;
der ma ingen van-e over mig!

HÅKON.

Hver træløs holme er en sten i den ])ygning,

som Harald Hårfager og den hellige kong Olaf rejste;

og 1 vil. at jeg skal bryde fra hinanden, hvad de

har føjet sammen? Aldrig!

HERTUG SKULE.

Nu, så lad os skiftes til om magten; lad os

rade tre ar hver! I har radet længe; nu er min tid

kommen. Drag af landet i tre år; —
jeg vil være

konge imens; jeg vil jævne vejen for jer til I vender

hjem, styre og lede alt til det bedste; — det tærer

og slover at sidde stadig på vagt. Håkon, horer I,

— tre år hver; lad os byttes til om kronen!

HÅKON.

Tror I, at min krone vil passe om eders tin-

dinger?

HERTUG SKULE.

Ingen krone er for vid for mig!

HÅKON.

Der skal Guds ret og Guds kald til at bære

kronen.

HERTUG SKULE.

Og I tror så visst, at I har Guds ret?
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HÅKON.

Det har jeg Guds dom for.

HERTUG SKULE.

Stol ikke så trygt på den. Havde bispen fået

tale,
—

dog, nu vilde det være forgæves; I vilde

ikke tro mig. .Ja visselig har I mægtige forbunds-

fæller deroppe; men jeg trodser alligevel!
— I vil

ikke skiftes til om kongsmagten? .Ja, ja
— så får

vi vælge den sidste udvej;
— Håkon, lad os to

kæmpe mod hinanden, mand mod mand, med tunge
våben, på liv og død!

HÅKON.

Taler I alvor, herre?

HERTUG SKULE.

Jeg taler for min livsgerning og for min sjæls
frelse !

HÅKON.

Da er der lidet håb om frelse for eders sjæl.

HERTUG SKULE.

I vil ikke kæmpe med mig? I skal, I skal!

HÅKON.

Forblindede mand! Jeg kan ikke andet end

ynke eder. I tror det er herrens kald, som driver

eder op på kongssædet, I ser ikke, at det kun er

hovmod. Hvad er det, som lokker jer! Kongsringen,
kåben med purpurbræm, retten til at sidde bænket

tre trin over gulvet;
— usselt, usselt,

— var det
at være konge, da kastede jeg kongedømmet i eders

hat, som jeg kaster en skærv til en tigger.
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HERTLTG SKULE.

I har kpiult mig IVa I var barn, og dømmer

mig slig!

HÅKON.

I har alle sindets ypperlige gaver, kløgl og mod,

I er skabt til at stå kongen nærmest, men ikke til

at være konge selv.

HERTUG SKULE.

Det vil vi prøve nu!

HÅKON.

Nævn mig et eneste kongsværk, I har ovet, i

alle de år 1 styrede riget for mig! Var Baglerne

eller Rihhungerne nogentid mægtigere end da? I var

den modne mand. men landet hærgedes af oprorske

flokke; — fik I bugt med en eneste? Jeg var ung

og uerfaren, da jeg tog rigsstyret,
— se på mig

—
alt faldt tilfode. da jeg blev konge; der er ingen

Bagler, ingen Ribbunger mere!

HERTUG SKULE.

Det skulde I mindst prale med; thi der er

faren storst. Flok må stå mod flok, krav mod krav,

landsdel mod landsdel, hvis kongen skal være den

mægtige. Hver bygd. hver æt, må enten trænge til

ham eller frygte ham. Rydder I al ufred lul, så har

I med det samme tåget magten fra eder selv.

HÅKON.

Og I vil være konge,
—

I, som dømmer slig?

I kunde blevet en dugelig høvding på Erling Skakkes

tider; men tiden er vokset fra jer og I skønner den

ikke. Ser I da ikke, at Norges rige, således som

Harald og^ Olaf rejste det, kun er at ligne med en

kirke, som ikke har fået vigselen endnu? Væggene
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liGJiier sig med stærke støtter, loftshvælven spænder
sig vidt over, spiret peger opad, lig gran i skogen;
men livet, det l)ankende hjerte, den friske blodflom

gar ikke gennem værket; Guds levende ånde er ikke

indMæst det; det har ikke fået vigselen.
— Jeg vil

bringe vigselen! Norge var et rige, det skal blive

et folk. Tronder stod mod Vikværing, Agdeværing
mod Hordalænding, Halogalænding mod Sogndøl; alle

skal være ét herefter, og alle skal vide med sig selv

og skønne at de er ét! Det er hvervet, som Gud har

lagt på mine skuldre; det er gerningen, som skal

gøres af Norges konge nu. Den gerning, hertug,
den tænker jeg I lader ligge, thi sandelig, I arkery
den ikke! X

HERTUG SKULE

(slagen).

Samle — ? Samle til ét Trønder og Vikværing,— alt Norge
— ? (vantro.) Det er ugørligt! Sligt

melder aldrig Norges saga om før!

HÅKON.

For eder er det ugørligt; thi I kan kun gøre
den gamle saga om igen; men for mig er det let,

som det er let for falken at kløve skyerne.

HERTUG SKULE

(i urolig bevægelse).

Samle alt folket. — vække det, så det kender

sig at være ét! Hvor har I slig sælsom tanke fra?

Den isner og ildner mig. (mibrydende:) I har den fra

djævelen, Håkon; den skal aldrig sættes i værk, så-

længe jeg har kræfter til at spænde stålhuen på
mit hoved!

HÅKON.

Jeg har tanken fra Gud og slipper den ikke,

sålænge jeg bærer hellig Olafs kongsring om panden!

I
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HEHTUG SKULE,

Så får hellig Olafs kongsring falde!

HÅKON.

Hvem vil volde det?

HERTUG SKULE.

Jeg, om ingen anden.

HÅKON.

I, Skule, I bliver uskadelig på thinget imorgen.

HERTUG SKULE.

Håkon! Frist ikke Gud! Driv mig ikke ud på
den yderste rand af stupet!

HÅKON

(peger mod doren).

Gå, herre, — og lad det være glemt, at vi har
talt med hvasse tunger ikveld,

HERTUG SKULE

(ser et ojeblik stift på hiain og siger):

Vi kommer til at tale med hvassere tunger
næste gang. (går ud i baggrundeii.l

HÅKON

(efler et kort ophold):

Han truer! —
Nej, nej; så vidt vil det ikke

komme. Han må, han skal føje sig og falde mig
tillbde; jeg trænger denne stærke arm, dette snilde

hoved. — Når der lindes mod og klogt og styrke i

dette land, så er det evner, som Gud har givet
niændene til brug for mig;

— det er for at tjene

mig, at hertug Skule fik alle gode gaver; at trodse

mig er at trodse hinden; det er min pligt at straffe

hver den, som sætter sig op mod hindens vilje,
—

tlii himlen har gjort så meget for mig.
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DAGFINN BONDE
(kommer fra biiggriinden).

Herre, vær vagtsom inat; hertugen har visselig
ondt isinde.

HÅKON.

Hvad siger du?

DAGFINN BONDE.

Hvad han ponser på, véd jeg ikke; men at der
er noget igære, er sikkert nok.

HÅKON.

Skulde han tænke på at overfalde os? Umuligf,
innuligt!

DAGFINN BONDE.

Nej, det er noget andet. Hans skibe ligger
klare til at sejle; der skal holdes thing ombord.

HÅKON.

Du tager fejl -! Gå, Dagfinn, og bring mig
sikkert bud.

Obo
DAGFINN BONDE.

Ja, ja; I kan lide på mig. (går.)

HÅKON.

Nej,
— det vilde være utænkeligt! Hertugen

tør ikke rejse sig imod mig. Gud giver ham ikke
lov til det, — Gud, som har gjort det så vidunderlig
godt for mig hidtil. Nu må jeg have fred, nu skal

jeg jo til at begynde!
—

Jeg har virket så lidet

endnu; men jeg hører Herrens usvigelige røst råbe i

'"lg: du skal fremme et stort kongsværk i Norge.

GREGORIUS JONSSON
(kommer fra baggrunden).

Min herre og konaje!

m
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HÅKON.

Gregorius Jonssøn! Kommer I hid?

GKEGOKIUS JONSSØN.

Jeg byder mig frem som eders liåndgaiigne

mand; så langt har jeg fulgt hertugen; nu tør jeg
ikke folge ham længer,

HÅKON.

Hvad er der hændt?

GHEGORIUS JONSSØN.

Det, som ingen mand vil tro, når ryglet bærer

det ud over landet.

HÅKON.

Tal, tal!

GREGORIUS JONSSØN.

Jeg ræddes for at hore lyden af mine egne ord;

— vid da — (griber ham oin urmen og hvisker.)

HÅKON

(farer tilbage med et skrig).

Ha, I er fra sans og samling!

GREGORIUS JONSSØN.

Gud give jeg var det.

. HÅKON.

Uhørt! det kan ikke være så!

GREGORIUS JONSSØN.

Ved Kristi dyre blod, det er så!

HÅKON.

Gå, går lad blæse til hirdstævne; alle mine

mænd skal samles. (liBEGORius jonsson gar.)
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HÅKON
(går nogle gange frem og tilbage, derpå nærmer lian sig rask doren til

MARCRETES kammer, banker på, vedbliver et par gange at gå op og ned,

gur atter til doren, banker og raber):

Margrete! (vedbliver at gå frem og tilbage.)

MARGKETE
(i døren, natklædt, med udslået hår; om skuldrene har hun en rod suore-

kåbe, som hun holder tæt sammen over brystet).

Håkon! Er det dig?

HÅKON.

Ja, ja; du må komme herud.

MARGRETE.

0, men så må du ikke se på mig; jeg var alt

gået tilsengs.

HÅKON.

Andet har jeg nu at tænke på.

MARGRETE.

Hvad er der hændt?

HÅKON.

Giv mig et godt råd! Nys bragtes mig den
værste af alle tidender.

MARGRETE

(angst).

Hvilken tidende, Håkon?

HÅKON.

At der er to konger i Norge nu.

MARGRETE.

To konger i Norge!
— Håkon, hvor er min

fader?
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HÅKON.

Han tog kongsnavn oniliord; nu sejler han til

Nidaros for at lade sig krone.

MAKGRETE.

0, Gud, du almægtigste
—

! (synker ned j>u l.iviikeii,

bi'(la'kkei- iiiisiglet meil siuo lui'iider og græder.)

HÅKON.

To konijer i landet!

MARGRETE.

Min husbond den ene, —
og min fader den

en!and

HÅKON

(g;ir uroligt frem og tilbnge).

Giv mig et godt råd, Margrete! Skulde jeg gå
over Oplandene, komme forst til Trøndelagen og
hindre kroningen? Nej. ugorligt; jeg har for ringe

stridsmagt samlet; der nordpå er han mægtigere end

jeg.
— Giv mig råd; hvorledes skal jeg få hertugen

dræht, for han kommer til Nidaros?

MARGRETE

(boidigt, med foldede hænder).

Håkon, Håkon!

HÅKON.

Kan du ikke finde på et kløgtigt råd til at få

hertugen dræbt, siger jeg!

MARGRETE

(synker i smerte ned fra baiiiken og ligger knælende).

0, glemmer du da så rent, at han er min fader!

HÅKON.

Din fader — ; ja, ja, det er sandt: det glemte

jeg. (loiter hende op ) Sæt dig, Margrete; du får være

HENKIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. II. 26
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trostig; græd ikke; du har jo ingen skyld i dette,

(går over mo<i vinduet. ) Hcrtug Skulc bliver mig værre

end alle andre fiender! — (iud, Gud, — hvorfor

slår du mig så hårdt, mig, som intet har forhrudt!

(det banker i liaijgrinKlen ; lian tarer sannnen, lytter og raher:) Hvem
banker derude så sent på kvelden?

INGAS STEMME
hidenfor).

En som fryser, Håkon!

Min moder!

Inga !

HÅKON

(med et skrig).

MARGRETE

(springer op).

HÅKON
(iler til doren og lukker op; inga siddi-r pa dortrinel).

Min moder! Siddende som en hund udenfor

sin søns dør! Og jeg spørger, hvi Gud slår mig!

INGA

(strækker armene luoit hani|.

Håkon, mit barn! Velsignelse over dig!

HÅKON

(løfter hende op).

Kom — kom herind; her er lyst og varmt!

INGA.

Mil jeg komme ind til dig?

HÅKON.

Vi .skal aldrig skilles mere.
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IN(iA.

Min son min konge.
—

o, livor du n- -.,,1

Of,' kærlig! Jog stod i en krog og sA dig. da du -ik
iVn l)i.spcgi\nlcn: du sa sii sorgfuld iid: jeg kiiiidr
ikk(^ skilles IVa dig pA slig vis!

IIAKON.

Gud være takket for det. Du var visselig den
iiedste, som kunde komme nu! Margrete,

— min
moder. —

jeg liar syndet svarligen; jeg har stængt
mit Iijerle for eder to, som er så rige pa kaTliglicd.

-MARGRETE

(kastfi- sig oiii hans hals).

0. Håkon, min elskede husbond; .star jei' dii»lo .1 o o
ila nu nær.''

HÅKON.

Ja. ja; det gor du: ikke for at give mig kloge
rad, men for at ly.se og skinne på min vej. Lad
komme livad der vil. jeg kender Herrens styrke
i niig!

DAGFIN.X BONDE

(kommer ilsomt fra Lapginmlenl.

Herre, herre! Nu er det værste hændt!

HÅKON
l-iiiilur tilliilsfuMt, idel han Irykker MAncjRETE og imja tæt op (il sig|.

Jeg ved det; men det har ingen nød, gamle
Dagtinn! Er der end to konger i Norge, .så er «ler

kun én i liimlen, — og han grejder det nok!

Teppet falder.

26-'

i



FJERDE AKT.

(Slur hal i Oslo kongsgard, kuni; skui.k holder gilde med sin liird og

sine liovdiiigor. I f'orgiinnleii til veiislie slår liojsifdet, lis'or skulk sidder

rigt klædt, iiied puijmrkabe og kongsring om hovedel. Nulverdsbordet,

livunini giesleriie er bienkede, striekker sig fra liøjsædel. op riiod bag-

gruiiden. Ligeover for skule sidder i>ål flida og i!,\rd bratte. Eiidel

ringere giesler beværles slående over på hojrc side. Del er sen aften;

hallen er stierkt oplyst. (iildet lider mod slullen; niændene er meget

lystige og tildels drnkiie; du drikker hverandre til, ler og taler i niunden

l)a hverandre.)

PÅL FLID.\

(rejser sig og slår til lydj.

Stille i hallen; Jatgejr skald vil sige sit kvad

til ære for kong Skule.

JATGEJI?

(shir IVeni midt pd gulvel).

Hertug Skule l)la'sle til Ørcthing
under lues.sen i Nidaros Jiy;

hertug Skule tog kongsnavn, inens Ivlukkernc niigeil,

og sværdslug pa skjold gav gny.

Kong Skule .skred over Dovreskartl

med tusende svende pa ski;

Gudijrandsdølerne gned tor grid

og købte med soK sig iri.
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Kong Skule sørover Mjosen foer,

Oplivndingcn svor og siianreil;

kong Skule loer genneni Haumaiike

til Låku i Nannoslad herred.

Det var den licllige iasle-uge;

Birkcbejnerlueren kom ;

Knut jarl var høvding,
~ svaM-deiie lalle

og fældle i kongstrætlen dnni.

Det siges forvisst: siden Sverres dage
stod ahlrig sa lied en strid;

blommet, som blodige kæmpers lagen,

blev vidden, der for var livid.

De satte på sprang, de Hirkebejncr,
—

slang fra sig både biler og skjolde:

mange hundrede satte dog ikke på sprang.

for de lå og var isende kolde. —

Ingen véd, hvor kong Håkon fa^de^;

kong Skule har byer og borge.

Hil dig, herre! Længe sidde du stur,

som konge for hele Norge!

SKULES MÆND

(springer op under stormende jubel, lofler krusene ot; iiii-ji-riic lvcjn't,

(sliir pil sine våben og genlager):

Hil dig, herre! Længe sidde du stor.

som konge for hele Norge!

KONG SKULE.

Tak for kvadet, Jatgcjr skald ! Del or, som jeg

bedst liker det; Ihi det priser mine mænd ligeså

fiildt som mig selv.

JATf;E.IR.

Det er kongens ære, at lians mæn<l kan prises.



398

KONG «KULE.

Ing soiu skaldeløn deiiiK! ariuring, hliv lios

iiiiy oj^ ga mig lilhånde; jeg vil have mange skålde

om mig.

.iat(;ejr.

Del kau Iræuges, herre, ifald der skal gøres
kvad om alle eders gerninger.

KUN(; SKULE.

Jeg vil være trefold gavmildere end Håkon:
skaldskali skal agtes og lønnes som andet storvierk,

sakelige jeg er konge. Tag sæde; du hører nu til

liirden; alt. hvad du ti-ænger, skal frit gives dig.

JATGEJR

(Scftter sig).

Hvad jeg mest trænger, vil det snart skorte

eder højlig på, herre.

K0>G SKULE.

Hvilket?

JATGEJR.

Kongsfiender, hvis flugt og fald jeg kan kvæde om.

MANGE BLA.\DT MÆNDENE
(iiiulcr liiUtr og bifiild).

Vel talt, Islænding!

PAL FLmA
(til .lAKiFJIil.

Kvadet var godt: men lidt løgn skal der jo være
i hvert skaldeværk, og så var det da også i dit.

JATGEJR.

Løgn, herre stallare?
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l'AL TLIIJA.

Ja; du siger, at ingen véil, livur kong liakon

færdes; det er ikke så; der meldes for visst, at

Håkon w i Nidaios.

KONG SKULE

(sinileiidc).

Ja. han liar ladet kongsbarnet hykle og gi vet

det kongsnavn.

.TATGEJR.

Det har jeg hort: men jeg vidste ikke, at nogen
mand kunde give bort, hvad han ikke selv ejer.

KONG SKULE.

Det falder lettest at give, hvad en ikke selv ejer.

BÅRD BRATTE.

Men hårdt må det være, at fare midtvinters fra

Bergen til Nidaros, når en skal tigge sig frem.

.lATGEJR.

Det går i ring med Birkebejnerne; de begyndte
med sult og frost; nu ender de på samme vis.

PÅL FLmA.

I Bergen går det rygte, at Håkon har forsaget
kirken og alt det, som helligt er; han lydde ikke

messe nytårsdag.

BÅRD BRATTE.

Han havde lovligt forfald, Pål; han stod hele

dagen og hug sine sølvkar og sølvdiske istykker,
—

andet havde han ikke at lønne hirden med.

(Latter og Hhj rostet tale melleiii gæsterne.)
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KONG SKULE

lloftei- sit krus).

Nu drikker jeg dig til, Bård Bratte, og takker

dig og alle mine nye niænd. I stred mandeligt for

mig ved Låka, og har stor del i sejren.

BÅRD BRATTE.

Det var første gang jeg stred under eder, herre;

men jeg skonte snart, det var let at sejre, når slig

hovding, som I, rider fremst i fylkingen. Men det

var ilde, at vi slog så mange og jog dem så langt;

nu vil der gå en hel tid, før de vover sig imod os

igen, er jeg ræd for.

KONG SKULE.

Vent til våren kommer, så møder vi dem nok.

Nu sidder Knut jarl med dem, som frelstes, nede

på berget ved Tunsberg, og Arnbjørn Jonssøn samler

folk øster i Viken; når de tror sig mandstærke nok,

lader de vel høre fra sig.

BÅRD BRATTE.

Det vover de ikke, efter det store mandefald

ved Låka.

KONG SKULE.

Så lokker vi dem ud med list.

MANGE STEMMER.

Ja, ja,
—

gør det, herre!

BÅRD BRATTE.

List har I god råd på, kong Skule. Eders

fiender véd aldrig af det, for I er over dem, og altid

er I der, hvor en mindst skulde vente det.

i
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PAL FLIDA.

Derfor er det, at Birkebejnerne kalder os \i\r-

hælger.

KONG SKULE.

Aiulre siger Vargbælger; men det svæiger jeg

lui, at når vi næsfe gang mødes, skal Birkebejnerne

sande, bvor svært det er, at krænge bælgen af slige

varger.

BÅRD RliATTE.

Med deres gode vilje modes vi ikke; — det blir

en jagt bele landet nuidt.

KONG SKULE.

Det skal det og.sa. Forst renser vi Viken, og

lægger landet under os her øster, så samler vi skibe,

går rundt næsset og hele leden opover til Nidaros.

BÅRD BRATTE.

Og nar I på slig vis kommer til Nidaros, tænker

jeg ikke korsbrødrene nægter jer, at flytte hellig Olafs

skrin ud på thingvolden, som de gjorde i høst, da

I blev hyldet.

K0N(; SKULE.

Skrinet skal ud; jeg vil bære mit kongsnavn

liivligt i alle måder.

JATGEJR.

Og jeg lover jer, at kvæde et stort drapa, når

I far drabt den sovende mand!

(Udbriiil af latter niellem mændene.)

KONG SKULE.

Den sovende mand?
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JATGEJR.

Vé(l I ikke. herre, at kong Håkon kaldes ..Håkon

søvn", fordi han sidder Hgesom lanislået, siden I iik

niagten.

BAKD BRATTE.

Han ligger med lukkede ojne, siges der. Han
drømmer vel, at han er konge endnu.

K0.\G SKULE.

Lad ham drømme: han skal aldrig drømme sig

til kongedømmet.

JATGE.JR.

Lad hans søvn hlive lang og uden drømme, sn

får jeg stof til et kvad.

MÆNDENE.

Ja, ja, gør som skalden siger!

KONG SKULE.

Når så mange gode mænd råder ens, må radet

være godt; dog, om den sag vil vi ikke tale nu.

Men et løfte vil jeg gore;
— hver af mine mænd

|

skal tåge våben og klæder, guid og sølv, som arv

og eje efter den fiende, han fælder; og hver mand
skal tåge den værdighed, som han lægger ned. Den, |

som dræber en lendermand, skal selv blive lender-

mand; den, som dræber en sysselmand, skal gives ;

syssel efter den dræbte; og alle de, som sidder iude

med slige værdigheder og embeder før, skal lonnes

på anden kongelig vis.

MÆNDENE

(springer o|i i vild glæde).

llil. liil kong Skule! For os mod Birkebejnernc!
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HAUD IIHATTF..

Nu er 1 sikker pa sejreii i alle slag!

VAL FLIDA.

Jeg vil have Dagliim Bonde for mig: Iwiii ejer
el godl sværd, som jeg længe har onsket.

BARn URATTE.

Jeg vil have Bård Torstejnssøiis hrytije; den

bergede hans liv ved Laka, for den star mod hug
og stik.

JATGEJR.

Nej, lad mig fa den; den passer mig bedre; du
skal få fem mærker guid i hytte.

BÅRD BliATTE.

Hvor \ il du tåge fem mærker guid fra, skald?

JATGEJR.

Jeg vil tåge dem fra Gregorius Jonsson, nar vi

kommer nordpå.

MÆNDE.NE

(i inunilen på liveraiidrel:

Og jeg vil have —
jeg vil have —

Iresliii bliver iilydeligt i larmen.)

1>AL FLmA.

Afsted, hver til sit herberge; kom ihug, at I er

i kongens ha).

MÆNDENE.

Ja. ja,
— hil kongen, hil kong Skule!

KONG SKULE.

Tilsengs nu, I gode mænd! Vi har siildet længe
ved drikkebordet inat.
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J04^

EN HIHDMAND

(idet (lokken hniiiiT på al ^al.

Imorgen trækker vi lod om Birkebcjnernes gods.

EN ANDEX.

Lad liellei' tilfældet råde!

NOGLE.

Nej, npj!

.1... jo!

BÅRD BRATTE.

Nu slås VargbæJgerne om hjornefollen.

PAL FLIDA.

Og bagefter fælder de bjørnen.

(Alle går lul i iKiLrgrumlcii.)

KONG SKULE

(venter (11 mændene er borte; spændingen i hans Iræk slaii|ie«, lian

synker ned på en a f bænkene).

Hvor jeg er træt, dødsens træt. Dag ud og

dag ind at sta midt i denne sværm, se smilende

fremad, som om jeg var så uryggelig viss på retten

og sejren og lykken. Ikke bave et menneske, jeg
kan tale med om det, der gnager mig så sårt. (Hejs.r

sig med et ndtryk af skræk.l Og så slagct VCd Låka ! At

jeg sejrede der! Håkon sendte sin bær mod mig:
Gud skulde skifte og dele mellem de to konger,

—
og jeg sejrede, sejrede, som aldrig nogen bar sejrel
over Birkebejnerne før! Skjoldene stod fast i sneen,
men der var ingen bagved dem; —

Birkebejnerne
satte tilskogs, over vidder og moer og bakker, sa-

langt benene vikle bære dem. Det utrolige skede:

Håkon tabte og jeg vandt. Der er en lønlig rædsel
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i (len sejr. Du store liimmelens tiuil, der er altså

ingen sikker lov ileroppe, som alt skal gå efter?
Der ligger ingen sejrende niagt i det. at have ret?
(vll.li uii.iycleiulf.i Jeg er syg, jeg er syg!

— Hvorfor
skulde ikke retten være på min side? Er det ikke

hgesom Gud selv vilde gore mig viss på det. siden
han lod mig sejre? (grublende.) Muligiieden er lige;

—
ikke en fjær mere på den ene side, end på den
anden, og dog -- dyster \m hoveJet.) dog tynger vægten
for Håkon. J(3g har had og hede onsker at kaste i

min skål, og dog tynger vægten for Håkon. Konuner
tanken om kongsretten uforvarende over mig, da er
<let altid ham, aldrig mig, som er den sande konge.
Skal jeg se nug selv som den rette, da må det gøres
med kiuist, jeg ma rejse en sindrig hygning, et værk
af klogt; jeg må jage niindelser fra mig, og tåge
trofu med magt. Slig var det aldrig før. Hvad er
der da luendt. som har gjort mig så tvivlende siden?
At hispen hrændte brevet? Nej,

— derved Llev
uvissheden evig; men den hiev ikke større. Har da
Håkon gjort nogen stor kongelig gerning på den
sidste tid? Nej, sine største gerninger øvede han.
da jeg mindst troede på ham. (sætter sig ned i)å hojre side.)

Hvad er det? Ha, det er sælsomt; det kommer og
svinder som et hhilys; det danser mig på tunge-
spidsen, ligesom når en har mistet et ord og ikke
kau finde det igen. (springer op. t Ha! Nu har jeg det!

-\ej
—

! .Jo, jo! nu har jeg det! — „Norge var et

rige; det skal blive et folk; alle skal bhve ét, og
alle skal vide med sig selv, at de er ét!" Siden
Håkon talte disse galmandsord, står han stadigt for

mig som den rette konge.
— (Ser ungst frem for sig og

hvisicer:) Om der ghmtcde et Guds kald i dis.se sæl-

somme ord? Om Gud havde siddet inde med tanken
til nu, og vil strø den ud —

og har kåret Håkon
til såmand?
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l'AL FLIDA

(koniiiier riid Tdi
li;iggriiti'len).

Herre konge, jeg har ny f at melde.

KCING SKULE.

Nyt?

PÅL FLIDA.

En mand, som kommer nedenfra fjorden, for-

tæller, at Birkebejnerne i Tiinsl)erg har sat sine skihe
pa våndet, og at der har stævnet mange mænd sam-
men til byen i de sidste dage.

KONG SKULE.

Godt, vi vil møde dem —
imorgen, eller så.

PÅL FLIDA.

Herre, det kunde hænde, Birkebejnerne lænkle
på at møde os førsL

KONG SKULE.

Det har de ikke skibe nok til. og ikke mand-
skab heller.

PÅL FLIDA.

Men Arnbjorn Jonssøn samler biide mandskab
og skibe rundt om i Viken.

KONG SKULE.

Desbedre; så slår vi dem allesammen, ligesom
ved Låka.

PÅL FLIDA.

Herre, det går ikke så let, at slå Birkebejnerne
to gange itræk.

KONG SKULE.

Og hvorfor ikke det?
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PAL FLIDA.

Fordi Norges saga ikke melder, at sligt er hændt

ur i tiden. — Skal jeg ikke skikke .spejdere ud til

E^ovedo?

KONG SKULE.

Det trænges ikke; det er mørk nat, og skodde til.

PÅL FLIDA.

Ja. ja. kongen skonner det bedst; men kom

iluig, herre, at alle er jer imod her i Viken. By-
inændene i Oslo liader jer, og kommer Birkehejnerne,

sa tror de fæl les sau; med dem.

KONC; SKULE

(med liv).

Pål Flida, skulde det ikke være tænkeligt, at jeg
kunde fa Vikværingerne på min side?

PÅL FLmA
|ser foruiidiel pa liuiii og ryster pil hovedet).

Nej. herre, det er ikke tænkeligt.

KONG SKULE.

Og hvorfor ikke?

PÅL FLIDA.

Nej, for 1 har jo Trønderne på eders side.

KOXG SKULE.

Bade Trøndere og Vikværinger vil jeg have!

PÅL FLIDA.

Nej, herre, det er ikke gorligt.

KONG SKULE.

Ikke tænkeligt; ikke gørligt! Og hvorfor — hvor-

for ikke?
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PAT, FLIDA.

Fordi Vikværingen er Vikværing og Trønderen

Trønder, og fordi sagaen ikke melder om andet, og
fordi det altid har været slig.

KONG SKULE.

Ja, ja,
— dn har ret. Gå.

PAL FLIDA.

Og jeg skal ingen spejdere sende?

KONG SKULE.

Vent til daggry. (pAl flida går.) Norges saga melder
ikke om sligt; det har aldrig været så før. Pål

Flida svarer mig, som jeg svarede Håkon. Er der

da trappetrin håde over og under? Højner Håkon

sig ligeså hojt over mig, som jeg højner mig over

Pål Flida? Skulde Håkon have fået syn for de

ufødte tanker, og ikke jeg? Hvem var jevnhøj med
Harald Hårfager, den tid der sad en konge på hvert

næss, og han sagde: nu får de falde, herefter skal

der kun være én. Han kastede den gamle saga
overende, skabte en ny saga. (Ophoid; han går gnmdende
frem og tilbage; derpå standser han.) KaU CU maud tagB Guds
kaldelse fra en anden, således som han kan tåge
våben og guid fra sin fældte fiende? Kan et kongs-
emne tåge kongsgerningen på sig, således som han
kan tåge kongskåben på? Egen, som fældes til skibs-

tømmer, kan den sige: jeg vil være masten i ski bet,

jeg vil tåge furuens gerning, pege rank og skinnende

opad, bære gylden fløj på toppen, slå med hvide,

bugnende sejl i solskinnet og synes for folket langt,

langt borte? — Nej, nej, du tunge, knudrede ege-

stamme, din plads er under kolen; der skal du ligge

og gøre nytte; stilt og usét af hvert øje oppe i

dagen;
—

dig er det, som skal hindre skibet fra at
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kantre i uvejret; masten med guldfløj og med bug-
nende sejl skal fore det frem mod det nye, mod det

ukendte, mod de fremmede strande og mod den
vordende saga! d.eftigi.i Siden Ilakun talte sin store

kongstanke ud. ser jeg ingen anden tanke i verden,
end den ene. Kan jeg ikke tåge den og gøre den
til sandhed. så ojner jeg ingen lanke at stride for.

(tankeiuid.) Og kan jeg det da ikke? Hvis jeg ikke

kunde, hvorfor elsker jeg da Håkons tanke?

.lATGE.IR

(kommer ind IVa biiggrumJeii).

Tilgiv, herre konge, at jeg kommer —

KONG SKULE.

Godt at du kommer, skald!

.TATGEJR.

Jeg horte bymændene tale gådefuldt i herberget
om at —

KONG SKULE.

Vent med det. Sig mig, skald; du. som har
faret vidt om i fremmede lande, har du nogentid
set en kvinde elske et fremmed barn? Ikke blot

have det kær, — det mener jeg ikke; men elske
det, elske det med sin sjæls hedeste kærlighed?

JATGEJR.

Det gør kun de kvinder, som ikke liar egne
børn at elske.

KONG SKULE.

Kun d e kvinder — ?

JATGEJR.

Og helst de kvinder, som er ufrugtbare.
HEKniK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. II. Sl
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KONG SKULE.

Helst de ufrugtbare
— ? De elsker de andres

børn med al sin hedeste kærliglied?

JATGEJR.

Det hænder ofte.

KONG SKULE.

Og hænder det ikke også stundom, at slig ufrugt-
bar kvinde dræber en andens barn, fordi hiin selv '

intet har?

JATGEJR.

A jo; men hun gør ikke klogt i det.

KONG SKULE.

KlogL?

JATGEJR.

Nej, thi hun giver sorgens gave til den, hvis
barn hun dræber.

KONG SKULE.

Tror du, at sorgens gave er så meget god?

JATGEJR .

Ja, herre.

KONG SKULE

(ser visst på ham).

Der er ligesom to mænd i dig, Islænding. Sidder
du mellem hirden i lystigt lag, så drager du kappe
og kofte over hver din tanke; er en ene med dig,

ligner du stundom dem, en får lyst til at vælge sin

ven iblandt. Hvoraf kommer det?

JATGEJR.

Når I går til svømning i elven, herre, så klæder
I eder ikke af, hvor kirkealmuen må forbi; men I

søger jer et lønligt skjul.
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KONG SKULE.

Forstar sig.

JATGEJR.

Jeg har sjæleiis blygsel; derfor klæder jeg mig
ikke al', når der er så mange i hallen.

KONG SKULE.

Hm. (Kort ophoid.) Sig mig, Jatgejr, hvorledes gik
det til, at du blev skald? Hvem lærte du skald-
skabet af?

JATGE.IR.

Skaldskab Tæres ikke, herre.

KONG SKULE.

Læres det ikke? Hvorledes gik det da til?

JATGE.IR.

Jeg tik sorgens gave og så var jeg skald.

KONG SKULE.

Så det er sorgens gave, som skalden trænger?

JATGE.JR.

Jeg trængte sorgen; der kan være andre, som
trænger troen eller glæden — eller tvivlen —

KONG SKULE.

Tvivlen også?

.TATGEJR.

Ja
; men da må den tvivlende være stærk og frisk.

KONG SKULE.

Og hvem kakler du en ufrisk tvivler.

JATGEJR.

Den, som tvivler på sin egen tvivl.

27*
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KONG SKULE

(langsomt).

Det tykkes mig at være døden.

JATGEJR.

Det er værre; det er tusmørket.

KONG SKULE

(raskt, idet Ikiii ligesom ryster tankerne af sig).

Hvor er mine våben! Jeg vil stride og handle.

— ikke tænke. Hvad var det, du vilde melde mig.
da du kom?

JATGE.JR.

Jeg vilde melde, hvad jeg mærkede i herberget.

Bymændene taler lønligt sig imellem; de ler hånligt

og sporger, om vi véd så visst, at kong Håkon er

vesterpå; der er noget de glæder sig over.

KONG SKULE.

De er Vikværinger, og Vikværingerne er mig
imod.

JATGEJR.

De spotter over, at kong Olafs helgenskrin ikke

kunde flyttes ud på thingvolden, da I blev hyblei :

de siger, det er et ondt varsel.

KONG SKULE.

Næstegang jeg kommer til Nidaros skal skrinet

ud; det skal stå under aben himmol. om jeg sa skal

rive Olafskirken i grus og vide thingvolden ud ovtT

den tomt, den stod på!

JATGEJR.

Stærk gerning er det; men jeg skal digte et

kvad derom, ligeså stærkt som gerningen.
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KONG SKULE.

Sidder du iiidc med mange udigtede kvad, Jalgejr?

.TATGEJH.

Nej. men med mange ufodte; de undfanges et

etter et, får liv og så fodes de.

KONG SKULE.

Og hvis jeg, som er konge og har magten, hvis

jeg h)d dig dræhe, vilde så hver en ufødt skalde-

tanke, du hærer på, do med dig?

jatge.tr.

Herre, det er en stor synd at dræhe en fager

tanke.

KUNG SKULE.

Jeg spørger ikke om det er synd; men jeg

spørger om det er gørligt!

JATGEJR .

Jeg véd ikke.

KONG SKULE.

Har du aldrig havt en anden skald til ven, og
har han aldrig skildret for dig et stort og herligt

kvad, som han vilde digte?

JATGE.IR.

Jo, herre.

KONG SKULE.

Ønskede du så ikke, at du kunde dræhe ham,
for at tåge hans tanke og digte kvadet selv?

JATGE.IR.

Herre, jeg er ikke ufrugthar; jeg har egne børn;

jeg trænger ikke til at elske andres. (Går.)
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KONG SKULE

(efter et opholdl.

Islændingen er visselig skald. Han taler Guds

dybeste sandhed og véd det ikke. — Jeg er som
en ufrugtbar kvinde. Derfor elsker jeg Håkons konge-
lige tankebarn, elsker det med min sjæls hedeste

kærliglied. 0, kunde jeg også knæsætte det! Det
vilde do i mine hændcr. Hvad er bedst, enten at

det dør i mine hænder, eller at det vokser sig stort

i lians? Får jeg fred i sjælen, hvis det sker? Kan

jeg forsage? Kan jeg se på, at Håkon sætter sig

sligt ettermæle! — Hvor det er dodt og tomt indeni

mig,
—

og rundt om. Ingen ven —
; Islændingen! (giir

til doren og råber ud:i Ev skalden gået fra kongsgården?

EN HIRDMAND

(udenforl.

Nej, herre, han står i forhallen og taler med

vagten.

KON(; SKULE.

Så sig, han skal komme ind! (går nedover til bordet:

om lidt kommer JATGEJR.) Jeg kan ikke sove, Jatgejr; det

er alle de store kongelige tanker, som holder mig
vågen, ser du.

JATGEJR.

Det er med kongens tanker som med skaldens,
kan jeg skønne. De flyve bøjest og vokser bedst,
når der er stilhed og nat omkring.

KONG SKULE.

Er det så med skaldens også?

JATGEJR.

Ja, herre; intet kvad fødes ved dagslys; det

kan tegnes ned i solskin; men det digter sig en
stille nattetime.

I
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KONG SKULE.

Hvem gav dig sorgens gave. Jatgejr?

.TATGEJR.

Den, jeg elskede.

KONG SKULE.

Hun døde da?

JATGEJn.

Nej, hun sveg mig.

KONG SKULE.

Og så blev du skald?

JATGEJR.

Ja. så blev jeg skald.

KONG SKULE

(griber ham om armeu).

Hvad gave trænger jeg for at blive konge?

JATGEJR.

Ikke tvivlens; thi da spurgte I ikke så.

KONG SKULE.

Hvad gave trænger jeg?

JATGEJR.

Herre, I er jo konge.

KONG SKULE.

Tror d u til hver en tid så visst, at du er

skald?

JATGEJR

(ser en stund tuus pu ham og spørger):

Har I aldris: elsket?
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KONG SKULE.

Jo engang,
— brændende, fagert og i brode.

JATGEJR.

1 har en hustru.

KONG SKULE.

Hende tog jeg til at føde mig sønner.

JATGEJR.

Men I har en datter, herre, — en mild og herlig
datter.

KONG SKULE.

Var min datter en søn, så spurgte jeg ikke dig,

hvad gave jeg trængte. (udbrydLudc:) Jeg må have

nogen om mig, som lyder mig uden vilje selv,
—

som tror usvigelig på mig, som vil holde sig inderst

til mig i godt og ondt, som kun lever for at lyse

og varme over mit liv, som må dø, om jeg falder.

Giv mig et råd, Jatgejr skald!

JATGEJR.

Køb eder en hund, herre.

KONG SKULE.

Skulde ikke et menneske strække til?

JATGEJR.

Sligt menneske måtte I lede længe eftor.

KONG SKULE

Ipliidseligt).

Vil du være det for mig, Jatgejr? Vil di

være mig en søn! Du skal få Norges krone i arvJ
— du skal få land og rige. hvis du vil være mig
en son, leve for mit livsværk og tro på mig!

1
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JATHE-IR.

0]Lr livad sikkerhed skulde jog stille for. at jeg
ikke hyklede -?

KONG SKULE.

Slip dit kald i livet; digt aldrig mere. så vil

jeg tro dig!

.tatge.tr.

Nej, herre, — det var at kohe kronen for dyrt.

KONG SKULE.

Tænk dig om! Det er mere at være konge end

at være skald !

JATGEJR.

Ikke altid.

KONG SKULE.

Det er kun dine udigtede kvad du skal ofre!

JATGE.IR.

Udigtede kvad er stedse de fagreste.

KONG SKULE.

Men jeg må —
jeg må have et menneske,

som kan tro på mig! Blot et eneste! Jeg foler

det,
— har jeg det, så er jeg frelst!

JATGEJR.

Tro på eder selv, da er I frelst!

PÅL FLIDA

(kon)nier ilsomt).

Kong Skule, værg jer nu! Håkon Håkonsson

ligger ved Elgjarnæss med hele sin flade!
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KONG SKULE.

Ved Elgjarnæss
—

! Han er ikke langt borte da.

JATGEJR.

Nu i stål og plade! Sker her mandefald inat,

skal jeg gladelig være den første, som falder for

eder!

KONG SKULE.

D u , som ikke vilde leve for mig.

JATGEJR.

En mand kan falde for en andens livsværk;
men skal han blive ved al leve, så må han leve for

sit eget. (GAr.i

PÅL FLmA
(utålmodig).

Hvad byder I, at der skal gøres, herre? Birke-

bejnerne kan være i Oslo inden en time!

I

KONG SKULE.

Bedst var det, om vi kunde fare til den hellige
Thomas Becketts grav; han har hjulpet så mangen ^
sorgfuld og angrende sjæl.

PÅL FLIDA

(stærkere).

Herre, tal ikke vildt nu! Birkebejnerne er over

os, siger jeg!

KONG SKULE.

Lad alle kirker lukkes op, at vi kan ty derind

og få grid.

PÅL FLIDA.

I kan slå alle eders fiender med ét slag, og så
vil I ty ind i kirkerne!
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KONG SKULE.

Ja, ja, hold alle kirker åbne.

PÅL FLIDA.

Vær viss pa, Håkon bryder kirkefreden, når det

gælder Vårbælgerne.

KONG SKULE.

Det gør han ikke; Gud vil skærme ham mod
slig brøde; — Gud skærmer altid Håkon.

PÅL FLIDA

(med dyb og smertelig vrede).

Den, som hørte jer tale nu, han måtte spørge:
hvem er konge i dette land?

KONG SKULE

(smiler sorgmodigt).

Ja, Pål Flida, det er det store spørgsmål:
hvem er konge i dette land?

PÅL FLIDA

(bonllgtl.

I er sjælesyg inat, herre; lad mig handle for

eder.

KONG SKULE.

Ja, ja, gør så.

PÅL FLIDA

(gående).

Først vil jeg bryde alle broer af.

KONG SKULE.

Afsindige mand! Bliv! — Bryde alle broer af!

Véd du, hvad det vil sige? Jeg har prøvet det; —
vogt dig for sligt!
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PÅL FLIDA.

Hvad vil I da, herre?

KONG SKULE.

Jeg vil tale med Håkon.

PÅL FLIDA.

Han vil svare jer med sværdets tunge!

KONG SKULE,

Gå, gå;
— du skal få min vilje at vide siden.

PÅL FLIDA.

Hvert øjeblik er dyrt nu! (griber hans hånd.) Kong
Skule, lad os bryde alle broer af, slås som Varger
og lide på himlen!

KONG SKULE

(dænipet).

Himlen lider ikke på mig; jeg tør ikke lide på
himlen heller.

PÅL FLIDA.

Kort blev Vargbælgernes saga.

(Går ud i baggrunden.)

KONG SKULE.

Hundrede kløgtlge hoveder, tusende væbnede
arme råder jeg over; men ikke over ét kærligt,
troende hjerte. Det er kongelig armod, det; ikke

mere, ikke mindre.

BÅRD BRATTE

(fra baggrunden).

Der står langfarende folk ude, som beder at få

tale med eder, herre.

I
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KONG SKULE.

Hvem er det?

BÅRD BRATTE.

En kvinde og en prest.

KONG SKULE.

Lad kvinden og presten komme.

(BÅRD går; KoxG skule sætter sig tankefuld til hojre; lidt efter koiuiiier

en sorlfclaedt kvinde iiid ; hun bærer sid kube, hætte og et tæt slør, som

skjuler uusigtet; en jtresl felger hende og bliver stående ved doren. I

KONG SKULE.

Hvem er du?

KVINDEN.

En, som du har elsket.

KONG SKULE

(ryster på Iwvedel).

Der gives ingen, som mindes sligt. Hvem er

du. spørger jeg?

KVINDEN.

En, som elsker dig.

KONG SKULE.

Da er du visselig en af de dode.

KVINDEN

(nærmer sig og siger sagte og iuderligtl:

Skule Bårdsson!

KONG SKULE

(rejser sig med et skrigl.

Ingebjørg!

INGEBJORG.

Kender du mig nu, Skule?



422

KONG SKULE.

Ingebjørg,
—

Ingebjørg!

INGEBJØRG.

0, lad mig se på dig,
— se Jænge, længe på

dig! (griber hans hæi.dei; pause.) Du fagre, elskcdc, Svig-
fulde niaiid !

KONG SKULE.

Tag sloret væk; se på mig med de øjne, der

engang var så klare og blå, som himlen.

INGEBJØRG.

De øjne har været en regntung himmel i tyve
år; du vikle ikke kende dem igen og du får aldrig
se dem mere.

KONG SKULE.

Men dia rost er frisk og blød og ung, som
dengang!

INGEBJØRG.

Jeg har kun brugt den til at hviske dit navn,
til at præge din storhed ind i et ungt hjerte og til

at bede hos syndernes Gud om frelse for os to, som
hav elsket i brode.

KONG SKULE.

Det har du gjort?

INGEBJØRG.

Jeg har været taus, når jeg ikke talte kærlig-
hedens ord om dig;

— derfor har min røst holdt

sig frisk og blød og ung.

KONG SKULE.

Der ligger et liv imellom. Hvert fagert minde
fra hin tid har jeg spildt og glemt —
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INGEBJORG.

Det var din ret.

KONG SKULE.

Og imons har du, Ingebjørg, du^Varme, Irofaslc

kvinde, siddet dcrnord i isnende ensomhed og sandet

og gemt!

. INGEBJOHG.

Del var min lykke.

KON(; SKULE.

Dig kunde jeg slippe, for at vinde magt og rig-
dom ! Havde du stået som hustru ved min side,

skulde det faldet mig lettere at blive konge.

INGEBJØRG.

Gud har været mig god, at det ikke skede. Et

sind, som mit, trængte til en stor brode, for at

vækkes til anger og bod.

KONG SKULE.

Og nu kommer du — ?

INGEBJORG.

Som Andres Skjaldarbands enke.

KONG SKULE.

Din husbond er død?

INGEBJØRG.

På vejen fra Jerusalem.

KONG SKULE.

Så har han gjort l)od for Vegards drab.

INGEBJØRG.

Det var ikke derfor min ædle husbond tog korset.



424

KONG SKULE.

Ikke derfor?

INGEBJØRG.

Nej ; det var m i n brøde, han tog på sine stærke,

kærlige sknldre; den var det han gik for at tvætte
i Jordans flod; den var det han blødte for.

KONG SKULE

(sagte).

Han har vidst alt?

INGEBJØRG.

Fra første stund af. Og bisp Nikolas har vidst

det; thi for ham skriftede jeg; og der var en til,

som havde fået det at vide, men på hvilken made,
er gådefuldt for mig.

KONG SKULE.

Hvem?

INGEBJØRG.

Vegard Væradal.

KONG SKULE.

Vegard !

INGEBJØRG.

Han hviskede et hånsord ora raig i øret på min
husbond; da drog Andres Skjaldarband sit sværd og
dræbte ham på stedet.

KONG SKULE.

Han værgede den, som jeg sveg og glemte.
—

Og hvorfor søger du mig nu?

INGEBJØRG.

For at ofre dig det sidste.



KONG SKULE.

Hvad mener du?

INGEBJOKG

(peger mod presten, der slår ved doren I.

Se ham! — Peter, min søn, kom!

KONG SKLLE.

Din son —
!

INGEBJORG.

Og din, kong Skule !

KONG SKULE

(halvt forvildet).

Ingebjørg!

PETER

(nærmer sig i taus bevægelse og kaster sig ned på knæ for skule).

INGEBJØRG.

Tag ham! Han har været mit hvs lys og trøst

i tyve år;
— nu er du Norges konge; kongssønnen

må komme til sin arv; jeg har ingen ret til ham

længer.

KONG SKULE

(lofler ham op i stormende glæde).

Op til mit hjerte, du, som jeg så brændende
har higet efter! (kryster ham i sine arme, slipper hani, ser pa

ham og favner ham igen.) Min søu ! Min søn! Jeg har en

søn! Ha, ha, ha; hvem vil nu stå nng imod! (går

over til INGEBJORG og griber hendes hund.) Og du, du glVer mig
ham, Ingebjørg! Du tager jo ikke dit ord igen? Du
giver mig ham jo ?

INGEBJØRG.

Tungt er offeret, og neppe skulde jeg kunnet

bragt det, hvis ikke bisp Nikolas havde sendt ham
HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. IL
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til mipr med brev og bud om Andres Skjaldarbands
dod. Bispen var det, der lagde det tunge ofter på

mig, som bod for al min brøde.

KONG SKULE.

Så er brøden slettet ud; og fra nu af er han

min alene; ikke så, min alene?

INGEBJØRG.

Jo; men et løfte kræver jeg af dig.

KONG SKULE.

Himmel og jord, kræv alt, hvad du vil!

INGEBJØRG.

Han er ren som et Guds lam, nu jeg giver ham
i dine hænder. Det er en farefuld vej, den, som
bærer op til kongssædet; lad ham ikke tåge skade

på sin sjæl. Hører du, kong Skule, lad ikke mit

barn tåge skade på sin sjæl!

KONG SKULE.

Det lover og sværger jeg dig!

INGEBJØRG

(griber hans arm).

Fra første færd du skønner, at han lider skade

på sin sjæl, så lad ham heller dø!

KONG SKULE.

Heller dø! Det lover og sværger jeg!

INGEBJØRG.

Så farer jeg trøstig nord til Hålogaland.

KONG SKULE.

Ja, du kan trøstig fare.
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INGEUJORG.

Der vil jeg angre og bede, til Herrrn kalder

mig. Og når vi modes hos Gud, kummer hun ren

og skyMfri til sin moder!

KONG SKULE.

Ren og skyldfri! (vender si^' til PEitn.) Lad mig se

på dig! Ja, det er din moders træk og mine; du er

den, jeg har længtes så sårt efter.

PETER.

Min fader, min store, herlige fader; lad mig
leve og stride for dig! Lad din sag blive min, og
lad så din sag være hvilken den vil,

—
jeg véd

dog, at jeg strider for det rette!

KONG SKULE

(med et skrig af glæde).

Du tror på mig! Du tror på mig!

PETER.

Uryggeligt!

KONG SKULE.

Så er alt godt; så er jeg visselig frelst! Hør,
du skal kaste prestekappen! erkebispen skal lose dig
fra kirkeløftet; kongssønnen skal bære sværd, gå
ustandselig frem til magt og hæder.

PETER.

Sammen med dig, min høje fader! Sammen vil

vi gå!

KONG SKULE

(trykker ham ind til sig).

Ja, sammen, vi to alene!

28-'



428

INGEBJØRG

(for sig selv).

At elske, ofre alt og glemmes, det blev min

saga.
(Går stille ud i baggrunden.)

KONG SKULE.

Et stort kongsværk skal gøres i Norge nu!

Peter, min søn, hør! Alt folket vil vi vække og
samle til et; Vikværing og Trønder, Hålogalænding

og Agdeværing, Oplænding og Sogndøl, alt skal være

som én stor slægt,
— da kan du tro, landet vil

tåge vækst!

PETER.

Hvilken stor og svimlende tanke det er — !

KONG SKULE.

Fatter du den?

PETER.

Ja —
ja!

— Klart — !

KONG SKULE.

Og tror du på den?

PETER.

Ja, ja; thi jeg tror på dig!

KONG SKULE

(vildt).

Hakon Hakonssøn må falde!

PETER.

Når du vil det, så er det ret, at han falder.

IKONG SKULE.

Det vil koste blod; men det får ikke hjælpe

J
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PETER.

Det er ikke spildt, det blod, som Hyder lor

din sag.

KONG SKULE.

Din skul al inagten være. når jeg får føstnet

riget. Du skal sidde i kongssædet. med ring om

panden. med ]nirpnrkåben flommende vid over dine

skuldre; alle mænd i landet skal bøje sig for dig
—

I lurtoner horos liingt horte). Ha! livad er det! (med el skrijr.)

Birkebejnerhæren! Hvad var det Pål Flida sagde
— ?

(iler mod baggrnnden.)

PÅL FLIDA

I
kommer ind og raher) :

Nu er timen over os, kong Skule!

KONG SKULE

(forvildet).

Birkebejnerne! Kong Håkons hær! Hvor er de?

PÅL FLmA.

De myldrer i tusendvis ned over Ekeberg.

KONG SKULE.

Blæs til våben! Blæs, blæs! Giv råd; hvor

skal vi møde dem?

PÅL FLIDA.

Alle kirker står åbne for os.

KONG SKULE.

Birkebejnerne, spørger jeg
—

!

PÅL FLIDA.

For dem står alle broer åbne.
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KONG SKULE.

Usalige mand. hvad har du gjort!

PÅL FLIDA.

Lystret min konge.

KONG SKULE.

Min søn! Min søn! Ve mig; jeg har forspildt
dit kongerige!

PETER.

Nej, du vil sejre! Så stor en kongstanke dor ikke!

KONG SKULE.

Ti, ti! (lurtoner og råb høres nærmere.) Til liest; til

våben! Det gælder mere end mænds liv og død
her! (iler ud i baggrunden; de ovrige følger efter.)

En gade i Oslo.

(Lave træhuse med bislag på begge sider. I baggrunden St. Hallvards

kirkegård, iiidelukt af en hoj mur med port. På venstre side ved enden

af muren ses kirken, hvis hovedindgang står åben. Det er endnu nat;

lidt efter begynder dagen at gry. .Stormklokken går; langt borte til

højre hores fjerne hærskrig og forvirret larm.)

KONG SKULES LURSVEND

(kommer fra højre, blæser i luren og råber):

Til våben! Til våben, alle kong Skules mænd!

(blæser igen og går videre; oin lidl liorer man ham blæse og råbe i

næste gade.)

EN KVINDE

(kommer ud i en husdnr til hojre).

Du store barmhjertige Gud, hvad er det?

I
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EN BYMAND

(som er komnien hiilvt påklædt ud fra et hus på don anden side af gaden).

Birkebejnerne er i byen! Nu får Skule løn for

alle sine ugerninger.

EN AF SKULES MÆND
(kommer med nogle undre, bærende kupper og vilben på armene, iiid

fra en sidegade til venstre).

Hvor er Birkebejnerne?

EN ANDEN AF SKULES MÆND
(fra et hus til lutjre).

Jeg véd ikke!

FØRSTE.

Hys! Hor! — De må være nede ved Gejte-

broen.

ANDEN.

Ned til Gejtebroen da!

(Alle iler ud til hojre; en bymakd kommer lobende fra samme side.)

FØRSTE BYMAND.

Hej, grande, hvor kommer I fra?

ANDEN BYMAND.

Nede fra Loelven; der går det stygt til.

KVINDEN.

Sankt Olaf og Sankt Hallvard! Er det Birke-

bejnerne, eller hvem er det?

ANDEN BYMAND.

Ja visst er det Birkebejnerne; kong Håkon er

med; hele flåden lægger ind til bryggerne; men selv

gik han iland med sine bedste mænd ude ved Eke-

bergstoen.
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FORSTE BYMAND.

Så tager lian hævn for mandefaldet ved Låka!

ANDEN BYMAND.

Ja, det kan I lide på!

FØRSTE BYMAND.

Se der,
— der flygler alt Vårbælgerne!

(En flok af skules mænd kommer flygtende ind fra højre.)

EN AF MÆNDENE.

Ind i kirken! Ingen kan stå sig mod Birke-

bejnerne, slig som de farer frem inat!

(Flokken iler ind i kirken og stænger døren indenfor.)

ANDEN BYMAND
(ser ud til hojre).

Jeg skimter et mærke langt nede i gaden; det

må være kong Håkons.

FØRSTE BYMAND.

Se, se hvor Vårbælgerne flygter!

(En ny llok kommer ind fra højre.)

EN AF FLOKKEN.

Lad os berge os i kirken og bede om grid!

(De stormer mod porten.)

FLERE VÅRBÆLGER.

Der er stængt; der er stængt!

DEN FØRSTE.

Opover til Martestokke da!

EN ANDEN.

Hvor er kong Skule?
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DEN FOU STE.

Jeg véd ikke. Afsted, der ser jeg Birkebej-
nernes mærke!

(De flygler forbi kirken .ul til venstre.)

HÅKON

(koninuT fru liojre med sin niarkesmand, gregorius jonsson, Dagfinn

noNUE og tiere andre niænd).

DAGFLNN BONDE.

Hør hærskriget! Skule fylker sine mænd bag

kirkegc\rdeii.

EN GAMMEL BYMAND

(råber fra sin svale til hakon):

Vogt eder, kære herre; Vargbælgerne er gramme,
nu de slås for livet!

HAKUN.

Er det dig, gamle Guthorm Erlendssøn? Du har

stridt både for min fader og for min farfader, du.

BYMANDEN.

Gud give jeg kunde stride for eder også.

HÅKON.

Du er for gammel til det, og det trænges ikke;

der kommer folk til mig allevegne fra.

DAGFINN BONDE

(peger ud over muren til hojre).

Der kommer hertugens mærke!

GREGORIUS JONSSØN.

Hertugen selv! Han rider på sin hvide stridshest.

DAGFINN BONDE.

Vi ma hindre ham udgang gennem porten her!
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HÅKON.

Blæs, blæs! (Lnrsvenden biæser.) Bedre blæste du,

hiindehvalp, da du blæste for penge på Bergens
brygge !

(Lnrsvenden biæser igen , men shcrkere end forste gang; der kommer
mange folk til.)

EN VÅRBÆLG
(fra hojre, flyglende henimod kirken, forfulgt af en Birkebejner).

Spar livet! Spar livet!

BIRKEBEJNERE\.

Ikke om du så sad på alteret! (hngger ham ned.)

En kostbar kappe lader det til du har; den kan jeg
bruge. (Vil tåge kappen, men udstøder et skrig og kaster sit sværd

frasig.) Herre konge! Ikke et slag mere slår jeg
for eder!

DAGFINN BONDE.

Og det siger du i slig en stund!

BIRKEBEJNEREN.

Ikke et slag mere!

DAGFINN BONDE

(hugger ham ned).

Nej, nu kan du også spare dig det!

BIRKEBEJNEREN

(pegende på den døde Vårbælg).

Jeg mente, jeg havde gjort nok, da jeg dræbte
min egen broder, (dor.)

HÅKON.

Hans broder!

DAGFINN BONDE.

Hvad! (går hen til Vårbælgens lig.)
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IIAKON.

Er det samlt?

DAGFINN BONDE.

Det er nok så.

HÅKON

(rystet).

Her ses det bedst, hvad krig det er vi fører.

Broder mod broder, fader mpd søn; — ved Gud,
den ahnægtige, dette må have en ende!

GREGORIUS JONSSØN.

Der kommer hertugen i fuld kamp med Knut

jarls flok!

DAGFINN BONDE.

Stæng porten for ham her, kongsmænd!

(Indenfor muren kommer de kæmpende tilsyne. Vårbælgerne baner sig

vej mod venstre, drivende Birkebejnerne fod for fod tilbage. kong skule

rider på sin hvide stridshest, med draget sværd. peter går ved siden

og holder hestens tojler, i den venstre hånd et højt oploftet krusifiks.

pIl flida bærer skules niærke, der er bhit med en stuende gylden
løve uden økse.)

KONG SKULE.

Hug ned for fode! Spar ingen! Der er kommet
et nyt kongs-emne i Norge!

BIRKEBEJNERNE.

Et nyt kongs-emne, siger han!

HÅKON.

Skule Bårdssøn, lad os dele riget!

KONG SKULE.

Alt eller intet!
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HÅKON.

Tænk på dronningen, eders datter!

KONG SKULE.

Jeg har en søn, jeg har en søn! Jeg tænker
ikke på andre end ham!

HÅKON.

Jeg har også en søn; — falder jeg, så får

han riget!

KONG SKULE.

Dræb kongsbarnet, hvor I finder det! Dræb det

på kongssædet; dræb det for alteret; dræb det, dræb
det i dronningens arm!

HÅKON.

Der fældte du din dom!

KONG SKULE

(hugger om sig^.

Dræb, dræb for fode! Kong Skule har en søn!

Dræb, dræb !

(Kampen trækker sig lulenfor til venstre.)

GREGORIUS JONSSON.

Vargbælgerne hugger sig igennem!

DAGFINN BONDE.

•Ja, men bare for at flygte.

GREGORIUS JONSSON.

Ja ved himlen, — den anden port står åben;
der flygter de alt!

DAGFINN BONDE.

Opover til Martestokke. (raber u<i:i Efter dem.
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efter dem. Knut jarl! Tag liævn for niaii(l<'fal(l(>t

ved Luka !

HÅKON.

I horte det; hau dømte mit haru fredløs. — mil

skyldfri barn, Norges kårne konge efter mig!

KONGSMÆNDENE.

Ja, ja. vi horte dot !

HÅKON.

Og hvad straf er sat for slig brode?

MÆNDENE.

Døden!

HÅKON.

Så må han også do! (lotter iiiin.ien til ..ii Her

sværger jeg det; Skule Bårdsson skal do, hvor han

trieffes på uhellig grund!

DAGFINN BONDE.

Det er hver trofast mands pligt at fælde ham.

EN BIRKEBEJNEK

(fra venstre).

Nu tlygter hertug Skule!

BYMÆNDENE.

Hirkebejnerne har sejret!

HÅKON.

Hvad vej?

BIRKEBEJNEREN.

Forbi Martestokke, opover til Ejdsvold; de tleste

havde sine heste stående oppe i gaderne, ellers var

ikke en eneste sluppen fra det med livet.
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HÅKON.

Gud være takket for hjælpen dennegang også!
Nu kan dronningen Irit komme i land fra flåden.

GREOORILS JONSSØN

([ii-giT 11(1 til højie).

Hun er alt iland, herre; der kommer hun.

HÅKON

(til dem, som står nærmest om liam).

Det tungeste står igen; hun er en kærlig dat-

ter; — hør, — intet ord til hende om al den fare,

som truer barnet. Lov mig alle, som en, at værge
eders konges søn; men lad ikke hende vide noget.

MÆNDENE

(dæmpet).

Det lover vi!

MARGRETE

(kommer med fruer og folge fra højre).

Håkon, min husbond! Himlen har skærmet dig;

du har sejret og er uskadt.

HÅKON.

Ja, jeg har sejret. Hvor er barnet?

MARGRETE.

På kongsskibet, i sikre mænds hænder.

HÅKON.

Gå flere derned. (Nogle af mændene går.)

MARGRETE.

Håkon, hvor er — hertug Skule?

HÅKON.

Han har tåget vejen op til Oplandene.
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MAKGRETE.

Så lever lian da! — Min husbond, får jeg lov

at takke Gud, lonli han lever?

HÅKON

(i smertelig kamp med sig selv).

Hor mig, Margrete; »lii har været mig en tro-

fast hustru, har fulgt mig i godt og ondt, du har
været så usigelig rig på kærlighed; — nu må jeg
volde dig en tung sorg; jeg vilde det nodigt; men
jeg er konge, derfor må jeg

—

MARGRETE

(spæudt).

Gælder det — hertugen?

HÅKON.

Ja. Der kan ikke ramme mig nogen smerteligere
lod, end at skulle leve mit liv langt fra dig; men
dersom du fmder det må så være efter det, jeg nu

siger dig,
—

tykkes det dig, at du ikke længer tør

sidde ved min side, ikke længer kan se på mig udeu
at blive bleg,

— nu, så får vi skilles ad — leve hver
for sig,

—
og jeg skal ikke laste dig for det.

MARGRETE.

Skilles fra dig! Hvor kan du tæiike en slig
tanke ! Giv mii"- din hånd — !

HÅKON.

Rør den ikke! — Den var nylig loftet til ed

v MARGRETE.

Til ed?



440

HÅKON.

En ed, som satte uhrydeligt segl på en døds-
dom.

MARGRETE
(med et skrig).

Min fader! 0, min fader! (vakler; et pur af kvin-

derne iler til og stotter hende.)

HÅKON.

Ja, Margrete,
— som konge har jeg domt din

fader til døden.

MARGRETE.

Så har han vissehg forltriidt sig værre, end da
han tog kongsnavn.

HÅKON.

Det har han; —
og tinder du nu, at vi får ,

skilles, så lad det ske. •

MARGRETE
(nærmere og med styrke).

Vi kan aldrig skilles! Jeg er din hustru, intet
andet i verden end din hustru!

HÅKON.

Er du stærk nok? Horte og forstod du alt?

Jeg dømte din fader.

MARGRETE.

Jeg hørte og forstod alt. Du domte min fader. i

HÅKON.
i

Og du kræver ikke at vide, hvad hans hrode
var?
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MAIIGKETE.

Det er ju iiuk. når du kendcr den.

HÅKON.

Men del var til døden ji'g donil»" liam!

MAHGHETE
(knæler ned for kongen og kysser lians hand)

Min husbond og hoje herre, du dømmer ret-

færdigt !

Teppet falder.
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FEMTE AKT.

(En slue i.å kongsgården i Nidaros. Indgangsdoren er til ho.jre; loran

på samme side et. vindu. Til venstre en mindre dor. Det er . mork-

ningen; pål flida, bård bratte og flere af kong Skules fornemste mænd

står ved vinduet og ser opad.)

EN HIRDMAND.

Hvor rød den lyser!

EN ANDEN.

Den strækker sig halve himmelen over, som et

doende sværd.

BÅRD BRATTE.

Du hellige kong Olaf, livad varsler sligt rædsels-

tegn?
EN GAMMEL VÅRBÆLG.

Det varsler visselig en stor høvdings død.

PÅL FLIDA.

Håkons død, I gode Vårbælger. Han ligger ude

i fjorden med flcåden; vi kan vente ham til byen

ikveld: — dennegang hører det os til, at sejre!

BÅRD BRATTE.

Lid ikke på det; der er ikke .stort mod i

hær<Mi nu.
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DEN GAMM: VAItltÆLG.

Det er riineligt, nok; li^csidcii llii^tcn fia Oslo
har jo kong Skiilo sta-iiyi sij; iiidc. oy vil li veiken

se eller Itile iiuhI sine nuend.

FØRSTE HIRDMANn.

I l)yen er der dem, som ikke véd, cnivu de

skal tro lian lover eller han er død.

PÅL FLIDA.

Kongen nia ud, så syg han end er. Tal I il

ham. Rard Bratte, — det gælder alles frelse.

BÅRD BRATTE.

Nytter ikke; jeg har talt til ham lør.

PÅL FLmA.

Så får jeg selv prove. (Går til doren på venstre side op;

l)anker.) Herre konge, I må tåge styret i egne hænder;
det går ikke længere på slig vis.

KONG SKULE

(iiidenf'or|.

Jeg er syg, Pål Flida!

PÅL FLIDA.

Kan I vente andet? I har jo ikke spist på to

dage; 1 må styrke og pleje jer
—

KONG SKULE.

Jeg er syg.

PÅL FLmA.

Ved den almægtige, det ft\r ikke lijælpe. Kong
Håkon ligge^r nde |)å fjorden og kan ventes her ind

til Nidaros, hvad tid det skal være.

'2'.>*
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KONG SKULE.

Slå ham for mig! Dræb ham og kongsbarnet.

TÅL FLIDA.

I lua selv være med, herre!

KONG SKULE.

Nej, nej. nej,
— I er sikrest pa lykken o

sejren, når jeg ikke er med.
'5

PETER

(kciiiniir fra liojre; liaii er vabuiiklædl).

Der er uro mellem bymændene; de stimler sam-
men i store flokke foran kongsgården.

BÅRD BRATTE.

Taler ikke kongen til dem, så svigter de ham,
når det mest gælder.

PETER.

Så må han tale til dem. (Ved døren til venstre. i Fader!
Trønderne, dine troeste mænd, falder fra dig, hvis
du ikke giver dem mod!

KONG SKULE.

Hvad sagde skalden?

PETER.

Skalden?

KONG SKULE.

Skalden, som døde for min sag i Oslo. En kan
ikke give, hvad en ikke selv ejer, sagde han.

PETER.

Så kan du heller ikke give hort riget; thi det
er mit efter dig!
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KONG SKULE.

Nu kommer jeg!

PÅL FLIDA.

Gud vare lovet!

K(»NC; SKLLK

(koiiim<>r IVftn i doren; liaii er bleg og iiulfiililen, hans lulr er stærkt

gninell.

I skal ikke se på mig! Jeg liker ikke 1 ser jiå

mig nu jeg er syg! (gi«r 'n-n til peteh.i Tage riget fra

dig, siger du? Du store liiuilens Gud, hvad var jeg

ifærd med at gøre.

PETER.

0, tilgiv mig;
—

jeg véd jo. at det du gor, er

det retteste.

KONG SKULE.

Nej. nej. ikke hidtil;
— men jeg vil være stærk

og frisk nu, -
jeg vil handle.

HØJE RÅB

(ndeiifor til liojri'!.

Kong Skule! Kong Skule!

KONG SKULE.

Hvad er det?

BÅRD BRATTE

(ved vinduet).

Bymændene stimler sammen; hele kongsgården
er fuld af folk;

— I må tale til dem.

KONG SKULE.

Ser jeg ud som en konge; kan jeg tale nu!

^ PETER.

Du må, min hoje fader!



446

KONG SKULE.

(jodl, lad så Vajre. (tJnr til viii<luul og drager lorhæriRet

lil,>il(le, ini;n slii>|M'r (lot hiniiKt og farer tilbagu af skræk.) DcT stål"

det gloende sværd over mig igen!

PETER.

Det varsler, at sejrens sværd er draget for dig.

KONG SKULE.

Ja, var det kun så. (Gar til vinduel og tal. r 11(1:1

Trøndere, hvad vil I;
— her står eders konge.

EN liYiMAND

(iidciilor).

Drag at' byen! Birkebejnerne vil myrde og
brænde, om de finder eder ber.

KONG SKULE.

Vi får alle holde sammen. Jeg bar været jer
en mild konge; jeg har kun krævet ringe krigsstyr

—

EN MANDSSTEMME

(nede blandt mængden).

Hvad kalder du da alt det blod, som randfc ved

Låka og i Oslo?

EN KVINDE.

Giv mig min fæstemand igen!

EN DRENG.

Giv mig min fader og min broderi

EN ANDEN KVINDE.

Giv mig mine tre sønner, kong Skule!

EN MAND.

Han er ikke konge: tbi ban er ikke hyldet på

hellig Olafs skrin!
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MANGE STEMME U.

Nej, nej,
- han er ikke hyldet på Olafsskriiiet !

Han er ikke konge!

KONG SKULE

(viger bag forhænget).

Ikke hyldet
—

! Ikke konge!

PÅL FLIDA.

Usaligt var det, at ikke helgenskrinet hlev håret

ud. dengang I hlev kåret.

BÅRD BRATTE.

Svigler bymændene, kan vi ikke holde os i

Nidaros, om Birkebejnerne kommer.

KONG SKULE.

Og de vil svigte, sålænge jeg ikke er iiyldet

på helgenskrinet.

FETER.

Så lad skrinet hære ud, og lad dig hylde nu!

PÅL FLIDA

(hovedrystende).

Hvor skulde det være gørligt?

PFTER.

Er noget ugørligt, når det gælder ham? Lad
hlæse til things og bær skrinet ud!

FLERE AF MÆNDENE

(viger tilbage).

Kirkeran!

PETER.

Ikke kirkeran; — kom, kom! Korsbrødrene er

velsindede mod kong Skule; de vil give sit minde —
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l'AL FLIDA.

Det gør de ikke; de tør ikke gøre det for erke-

bispen.

PETER.

Er I kongsmænd, og vil ikke lijælpe til, når det

giekler så stor sag! (iodt, der er andre dernede,
som vil være villigere. Min fader og konge, kors-

brodrene skal give efter; jeg vil bede, jeg vil trygle;
lad blæse til things; du skal bære dit kongsnavn
med rette! (iler lui til iiojie.)

KONG SKULE

(glædestrålende).

Så I ham! Så I min herlige son! Hvor hans

ojne lyste! Ja, vi vil alle stride og sejre. Hvor
stærke er Birkebejnerne?

PÅL FLIDA.

Ikke stærkere, end at vi magter dem, hvis blot

bymændene holder med os.

KONG SKULE.

De skal holde med os. Vi må alle være enige
nu og ende denne rædselsstrid. Ser I da ikke, det

er himlens bud, at vi skal ende den? Himlen er

vred på alt Norge for de gerninger, som så længe
har været øvet. Der står gloende sværd hojt der-

oppe og lyser hver nat; kvinder falder om og føder

i kirkerne; der lister sig sjælesot over prester og
klosterbrødre, så de løber gennem gaderne og råber,
at den yderste dag er kommen. Ja, ved den al-

mægtige, dette skal endes med et eneste slag!

PÅL FLIDA.

Hvad byder I, at der skal gøres?
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KONG SKULE.

Alle broer skal hrydcs af.

l'ÅL FLIDA.

Gå, og lad alle broer brydes af.

(Ell af liirdmændene gitr tid III hojre.)

KONG SKULE.

Alle niænd skal samles nede på oren; ikke én

Birkebejner skal sætte sin fod i Nidaros.

PÅL FLIDA.

Vel talt. konge.

KONG SKULE.

Når helgenskrinet er båret ud, skal der blæses

til things. Hæren og bymændene skal kaldes sammen.

PÅL FLIDA

(til en uf mændene).

Gå ud og lad lursvenden blæse i gaderne.

(Manden går.)

KONG SKULE

(taler ned til mængden fra vinduet).

Hold fast ved mig, I sørgende og klagende der-

iiede. Der skal komme fred og lys over landet igen,

iiiifesom i Håkons første fagre dage, da kornet gav

grode to gange hver sommer. Hold fast ved mig;
lid på mig og tro på mig; det trænger jeg så usige-

ligt. Jeg skal våge og stride for jer; jeg skal bløde

og falde for jer, om det kræves; men svigt mig ikke

Oli; tvivl ikke — ! (l»'>jt fb. som afskræk, hores blundt iiiangdeu.)

Hvad er det?

v EN VILD STE.M.ME.

Gor bod, gor bod!
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BÅRD BRATTE

(ser lid).

Det er en prest, som djævelen har besat!

PÅL FLIDA.

Han river sin kutte i flænger og pisker siL^
med svøbe.

STEiMMEN.

Gor bod, gor bod; den yderste dag er kommen!

MANGE ROSTER.

%gt, flygt! Ve over Nidaros! Så syndig en
gernmg

KONG SKULE.

Hvad er der hændt?

BÅRD BRATTE.

Alle flygter, alle viger, som om et vildt dyr vai-
kommet miellem dem.

KONG SKULE.

Ja. alle tlygter
— (med et udråb af glæde.) Ha! lii^e-

godt; - vi er frelste; se, se, -
kong Olafs* skrin

står midt i kongsgården!

PÅL FLmA.

Kong Olafs skrin!

BÅRD BRATTE.

Ja, ved himlen, — der står det!

KONG SKULE.

Korsbrødrene er mig tro: så god en gernin--
bar de aldrig øvet før!

'^

PÅL FLIDA.

Hor; der blæses til tbings.
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KONG SKULE.

Nu skal jeg da lovligt hvldes.

l'ETER

(kuninier fru liujre).

Tag koiigskåben om dig; nu slår helgen-
skrinet ude.

KONG SKULE.

Så har du frelst riget for mig og dig; og tifold

vil vi fakke de fromme korsbrødre, at de gav efter.

PETER.

Korsbrødrene, min fader; — dem har du intet

at takke for.

KONG SKULE.

Det var ikke dem, som hjalp dig?

PETER.

De lyste kirkens ban over hver den, som vovede

al rore helligdonmien.

KONG SKULE.

Erkebispen altså! Endelig har han da givet

elter.

FETER.

Erkebispen lyste værre banstråle end kors-

brødrene.

KONG SKULE.

0, så ser jeg, at jeg endda har trofaste mænd.
1 stod her rædde og veg tilbage, I, som skulde være

mig nærmest, — og dernede i flokken har jeg dem.

som turde tåge så stor en brøde på sig lor min

skvld.
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r-ETER.

Ikke én trofast mand har du, som turde tåge
brøden på sig.

KONG SKULE.

Almægtige Gud, er der da sket et jertegn;
—

hvem tog helhgdommen ud?

l'ETER.

3es, min fader!

Du!

KONG SKULE

(med et skrig).

MÆNDENE

(viger sky lilbage).

Kirkeraner!

(pal flida, bård bratte og et luir aiuiie s:Civ ud.)

PETER.

Gerningen måtte gøres. Ingen mands troskah

er at lide på, for du er lovlig hyldet. .Jeg bad, jeg

tryglede korsbrødrene, intet hjalp. Da brod jeg kirke-

døren op; ingen vovede at følge mig. Jeg sprang

op på højaltret, greb fat i hanken og stemte knæerne

imod; det var, som om en gådefuld magt gav mig
mere end menneskelige kræfter. Skrinet løsnede, jeg
tråk det efter mig nedover kirkegulvet, medens ban-

strålen suste som et uvejr højt oppe under hvæl-

vingerne; jeg tråk det ud af kirken, alle flygtede og

veg for mig: da jeg var kommen midt frem i kongs-

gården, brast hanken; her er den! (Holder den i vcjrot.)

Kirkeraner!

KONG SKULE

(stille, skrækslagcnl

PETER.

For din skyld; for din store kongstankes skybl!
Men du vil slette brøden ud; alt. hvad der er ondt.
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vil ilu .slelte ud. \h'v vil koiniiH' lys og lied med

dig; der vil ga op en .strålende dag over landet; —
livad gor det sa, om der gik en uvejrsnat foran?

KONG SKULE.

Der stod som en helgensol om dit hoved, da

din moder kom med dig;
—

og nn tykkes det mig,

at jeg ser hanstrålen lyne.

l'ETER.

Fader, fader, tænk ikke på mig; vær ikke ræd

for mit ve og vel. Det er jo din vilje, jeg har fuld-

kommet, — hvor kan det regnes mig til last!

KONG SKULE.

Jeg vilde eje din tro på mig, og din tro er

Meven en synd.

PETER

Ivildtl.

For din skyld, for din skyld! Derfor tor ikke

Ciud andet, end tvætte den af!

KO.NG SKULE.

Ren og skyldfri, lovede jeg Ingebjørg,
—

og
lian haner himlen!

PÅL FLIDA

(kommer).

Alt er i opror! Rædselsgerningen har slået dine

iiiænd med skræk; de flygter ind i kirkerne.

KONG SKULE.

De skal ud, de må ud!

BÅRD BRATTE
^- (konmier).

Byniændene har rejst sig mod eder; de dræber
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Vårbælgerne rundt om pa gaderne og i husene, livoi'

de kan finde dem!

EiN niUDMAND

(kommer).

Nu sejler Birkebejnerne oj) i elven!

KON(; SKULE.

Blæs mine mænd sammen. Ingen må svigle

mig her!

PÅL FLIDA.

Ugørligt; skrækken hur lamslået dem.

KONfi SKULE

(forlvivletl.

Men jeg kan ikke falde nu! Min søn må ikke
<lo med en dødsskyld pa sin sjæl!

PETER.

Tænk ikke på mig; du er den eneste, det

gælder. Lad os søge opover til Indherred; der er

alle mænd tro!

KONG SKULE.

.Ja. på flugt! Følg mig, hvem der vil herge |

livet!

BÅRD BRATTE.

Hvad vej?

KONf; SKULE.

( )ver broen !

PÅL FLIDA.

Alle broer er brudt af, herre.

KONG SKULE.

Brudt af — ! Alle broer brudt af, siger du!
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l'AL FLIDA.

1 .skulde liiuilt (lein af i Oslo, så kunde I ladl

dem sta i Nidaros.

KONO SKULE.

Over elven alligevel;
— her er liv og saliglied

ai frelse! På flugt! På flugt!

(Han og PETER iler iid til venstre.)

BÅRD BRATTE.

.la. bedro det. end at falde for bymænd og Birke-

Lejnere.

l'ÅL FLIDA.

1 Guds navn, på flugt da. (Alle iolger efter SKULE.)

(.stuen star en kort .stund tom; der liore.s fjern og forvirret liinii fra

gaderne: derpå stormer en flok væbnede bymænd ind gennein dBreii

til hojre.)

EN BYMAND.

Herind! Her må han være.

EN ANDEN.

Dræb ham!

FLERE.

Dræb kirkeraneren også!

EN ENKELT.

Far varligi frem; de bider fra sig.

FØRSTE BYMAND.

Det har ingen nød; Birkebejnerne er alt ojipe
i gaden.

EN BYMAND
v (kommer).

For sent; —
kong Skule er tlygtet.
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FLERE.

Hvorhen ? Hvorhen ?

DEN KOMMENDE.

Ind i en af kirkerne, tænker jeg; de er fulde
af Vargbælger.

FØRSTE BYMAND.

Så lad os søge ham; stor tak og løn giver kong
Håkon den mand, som dræber Skule.

EN ANDEN.

Der kommer Birkebejnerne.

EN TREDJE.

Kong Håkon selv.

MANGE I FLOKKEN

(råber):

Hil kong Håkon Håkonsson!

HÅKON
(kommer iiid fra liojre, fulgt af gregorius jonssøn, dagfinn bonde og

en mængde andre).

Ja, nu er I ydmyge, I Trøndere! I har længe
nok stået mig imod.

FØRSTE BYMAND

(på knae).

Nåde, herre; Skule Bårdssøn var så hårdt over os!

EN ANDEN

(også knælende).

Han tvang os, ellers havde vi aldrig fulgt ham.

DEN FØR.STE.

Han tog vort gods og nødte os til at slå for
sin uretfærdige sag.
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DEN ANDEN.

Ak. hoje lierre, han har været eii svøbe for

sine venner som for sine uvenner.

MANGE STEMMER.

Ja, ja,
— Skule Bårdssøn har været en svøbe

for hele landet.

DAGFINN BONDE.

Det turde være et sandt ord, det.

HÅKON.

Godt; med jer bymænd skal jeg siden tale; det

er min agt at straffe strængt, hvad der er forbrudt;

men først er her andet at tænke på. Véd nogen,
hvor Skule Bårdssøn er?

FLERE.

Inde i en af kirkerne, herre!

HÅKON.

Véd I det så visst?

BYMÆNDENE.

Ja, der er alle Vargbælgerne.

HÅKON

(sagte til DAGFINN bonde).

Han må findes; sæt vagt for alle kirker i byen.

DAGFINN BONDE.

Og når han findes, skal han fældes uden ophold.

HÅKON

(dæmpet).

Fældes? Dagfinn, Dagfinn, hvor tungt det

tykkes mig.

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. II. 30
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DAGFINN BONDE.

Herre, I svor det dyrt i Oslo.

HÅKON.

Og hver niand i landet vil kræve hans død.

(Vender sig til gregobius jonssøn uhorligt for de andre.) Gå; du

var engang hans ven; søg ham, og få ham til at

flygte af landet.

GREGORIUS JONSSØN

(glad).

Det vil I, herre?

HÅKON.

For min fromme, elskelige hustrus skyld.

GREGORIUS JONSSØN.

Men hvis han ikke flygter; hvis han ikke vil

eller ikke kan?

HÅKON.

I Guds navn, da kan jeg heller ikke spare ham;
da må mit kongsord stå ved magt. Gå!

GREGORIUS JONSSØN.

Jeg skal gå og gøre mit hedste. Himlen give

det måtte lykkes. (Gar til hojre.)

HÅKON.

Du, Dagfinn Bonde, går med sikre mænd ned

på kongsskibet; I skal følge dronningen og barnet

op til Elgesæter kloster.

DAGFINN BONDE.

Herre, mener I hun er tryg der?

HÅKON.

Hun er ingensteds tryggere. Vargbælgerne har
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lukicet sig inde i kirkerne, og hun har bedet så meget;
Ilendes moder er på Elgesæter.

DAGFINN BONDE.

Ja ja, det véd jeg.

HÅKON.

Hils dronningen kærhgst fra mig; og hils fru

Ragnhild også. Du kan sige dem, at såsnart Varg-

hælgerne har fnldet lilfode og har fået grid, skal

der ringes med alle klokker i Nidaros, til tegn på,
at dor er kunnnet fred over landet igen.

— I by-
niænd skal stå mig tilrette imorgen og tåge straf,

hver efter sine gerninger.

(Går med sine niænd.)

FØRSTE BYMAND.

Ve os for imorgen!

ANDEN BYMAND.

Vi får et stort regnskab.

FØRSTE.

Vi, som har været Håkon imod så længe,
—

som var med at råbe for Skule, da han tog kongs-
navn.

ANDEN.

Som gav Skule både skibe og krigsstyr,
— som

købte alt det gods, han ranede fra Håkons syssel-
mænd.

FØRSTE.

Ja, ve OS for imorgen!

EN BYMAND
^- (kommer ilsomt ind fra venstre).

Hvor er Håkon? Hvor er kongen?
30*
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FØRSTE BYMAND.

Hvad vil du ham?

DEN KOMMENDE.

Bringe ham et stort og vigtigt budskab.

FLERE.

Hvilket?

DEN KOMMENDE.

Det siger jeg ikke andre end kongen selv.

FLERE,

Jo, sig, sig!

DEN KOMMENDE.

Skule Bårdssøn flygter opover mod Elgesæter,

FØRSTE BYMAND.

Umuligt! Han er i en af kirkerne.

DEN KOMMENDE.

Nej, nej; han og sønnen satte over elven i en

færing.

FØRSTE BYMAND.

Ha, så kan vi frelse os fra Håkons vrede.

ANDEN BYMAND.

Ja, lad os straks melde ham, hvor Skule er.

FØRSTE.

Nej, bedre end som så; vi siger intet, men går

selv op til Elgesæter og fælder Skule.

ANDEN.

Ja, ja,
— lad os det!
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TREDJE.

Men fulgte ikke mange Varghælger med over

elven ?

DEN KOMMENDE.

Nej, der var bare få mænd på baden.

FØRSTE BVMAND.

Vi væbner os det bedste vi kan. 0, nu er by-
mændene bergede! Sig ikke til nogen, hvad vi har

fore; vi er mandstærke nok, —
og så opover til

Elgesæter.

ALLE

(dæmpet).

Ja, opover til Elgesæter!

(De går skyndsomt men forsigtigt ud til venstre.)

Granskog i bakkerne ovenfor Nidaros.

(Det er niåneskin; men natten er tåget, så at baggrunden kun skimtes

utydeligt og undertiden næsten ikke. Træstubber og store stene ligger

rundt omkring, kong skule, peter, pål flida, bård bratte og flere

Vårbælger kommer gennem skogen fra venstre.)

PETER.

Kom her og hvil dig, min fader!

KONG SKULE.

Ja, lad mig hvile, hvile. (Synker ned ved en sten.)

v PETER.

Hvorledes er det med dig?
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KONG SKULE.

Jeg er sulten! Syg, syg! Jeg ser døde mænds
skygger!

PETER

(sprin°:er op).

Skaf hjælp,
— brod til kongen.

BÅRD BRATTE.

Her er hvermand konge; thi her gælder det
livet. Stå op, Skule Bårdssøn, er du konge, så lig
ikke der og styr landet.

PETER.

Håner du min fader, så dræber jeg dig!

BÅRD BRATTE.

Jeg blir dræbt alligevel; mig giver kong Håkon
aldrig grid; thi jeg var hans sysselmand og svegham for Skules skyld. Find på noget, som kan
berge os! Der er ikke så fortvivlet en gerning, at

jeg jo vover den nu.

EN VÅRBÆLG.

Kunde vi bare slippe over til klostret på Holm.

PÅL FLID A.

Bedre til Elgesæter.

BÅRD BRATTE

(udbryder pJudseligt):

Bedst at gå ned på Håkons skib og rane kongs-
barnet.

PÅL FLIDA.

Raser du!

BÅRD BRATTE.

Nej, nej, det er vor eneste redning, og let at

1
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sætte i værk. Birkebejnerne leder hvert Ims igennem

og holiler vagt for kirkerne; de tror ikke, at nogen
af os har kunnet flygte, siden alk> hroer var hrudt

af. Der kan uniuhgt være stort niandskah ombord

på skibene; har vi kongs-emnet i vor magt, så skal

Håkon give os fred, eller også skal hans ætling dø

med os. Hvem vil være med at berge livet?

PÅL FUDA.

Ikke jeg, når det skal berges på slig vis.

FLERE.

Ikke jeg! Ikke jeg!

PETER.

Ha, men om det var til frelse for min fader — !

BÅRD BRATTE.

Vil du være med, så kom. Nu går jeg ned på

Hladehammeren; der ligger den flok, vi mødte her

under bakken; det er de vildeste vovhalse af alle

Vargbælgerne ; de havde svømmet over elven, for de

vidste, de ikke vilde fået grid i kirkerne. De drenge

tør nok gæste kongsskibet, de! Hvem af jer vil

så med?

NOGLE.

Jeg, jeg!

PETER.

Kanhænde jeg også; men først må jeg vide min

fader under sikkert tag.

BÅRD BRATTE.

Før det gryr af dag farer vi op i elven. Kom,

her gar ert- benvej nedover til Hlade.

(Han og nogle andre gur lul til liojre.)
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PETER

(til PÅL flida).

Tal ikke til min fader om noget af dette; han
er sjælesyg inat, vi får handle for ham. Der er

frelse i Bård Brattes værk; inden daggry skal kongs-
barnet være i vore hænder.

PÅL FLTDA.

For at dræbes, kan jeg tænke. Ser 1 da ikke,
at det er en synd

—

PETER.

Det kan ikke være nogen synd; thi min fader

dømte det i Oslo. Det må jo afvejen alligevel; det

hindrer min fader; — min fader har en stor kongs-
tanke at sætte igennem; det får være det samme,
hvem eller hvormange der falder for den.

PÅL FLIDA.

Usalig for jer var den dag, I fik vide, I var

kong Skules søn. (Lyttende.) Hys;
— kast jer fladt

ned på jorden; der kommer folk.

(Alle kaster sig- ned ba;j; stene og stubber; et tog, dels af ridende, dels

af gående, skimtes utydeligt gennem tågen inde mellem træerne; de kom-
mer fra venstre side og går ud til hojre.)

PETER.

Det er dronningen.

PÅL FLIDA.

Ja, ja; hun taler med Dagfinn Bonde. Hys!

PETER.

De skal til Elgesæter. Kongsbarnet er med!

PÅL FLIDA.

Og dronningens fruer.
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PETER.

Men kun fire maiid! Op. op. kong Skule, —
nu er dit rige frelst!

KONG SKULE.

Mit rige? Det er mørkt, det, — som engelens,
der rejste sig mod Gud.

(EN FLOK KORSBRØDRE konimer iud fra hojre.)

EN KORSBRODER.

Hvem taler her? Er det kong Skules mænd?

PÅL FLIDA.

Kong Skule selv.

KORSBRODEREN

(til SKULE I.

Gud være lovet, at vi traf eder, kære herre!

Vi fik spurgt af nogle hymænd. at I havde laget

vejen opover, og vi er ligeså utrygge i Nidaros, som
I selv —

PETER.

I havde fortjent døden. I, som ikke gav Olafs-

skrinet ud.

KORSBRODEREN'.

Erkehispen forbød det; men vi vil gerne tjene

kong Skule alligevel; vi har jo altid holdt os til

ham. Her liar vi tåget korskåher med til eder og
mændene! tag dem på, så slipper 1 let ind i et af

klostrene, og kan prøve på at få grid af Håkon.

KOXG SKULE.

Ja, giv ^mig en korskåbe på; jeg og min søn

må stå på vigslet grund. Jeg vil til Elgesæter.
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PETER

(sagte til PAL flipa).

Sørg for, at iiiiii fader kommer trygt frem —
i

PÅL FLIDA.

Mindcs I ikke, at der er Birkebejnere på Eige- \

sæter?

PETER.

Kun fire mænd; dem magter I let, og indenfor

klostermuren drister de sig ikke til at røre jer. Jeg
soger Bård Bratte.

PÅL FLmA.

Tænk jer om!

PETER.

Det er ikke på kongsskibet, men på Elgesæter,
at de fredløse skal frelse riget for min fader!

(Går hurtigt ud til hojre.)

EN VÅRBÆLG
(hviskende til en anden).

Går du til Elgesæter med Skule?

DEN ANDEN.

Hys; nej; Birkebejnerne er der jo.

DEN FØRSTE.

Jeg går ikke heller; men sig ikke noget til de

andre.

KORSBRODEREN.

Og nu afsted, to og to,
— en krigsmand og en

korsbroder —

EN ANDEN KORSBRODER
(siddende pa en træstub bag de øvrige)

Jeg tager kong Skule. I
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KONG SKCLE.

Véd du vejen?

KORSBRODEREN.

Den brede vej.

FØRSTE KORSBRODER.

Skynd jer; lad os spredes pA forskellige stier

og samles udenfor klosterporten.

(De går ud melleni træerne til hojre: lAgen letter og kometen viser sig

rod og skinnende i den disige luft.)

KONG SKULE.

Peter, min son — ! (Farer tilbage.) Ha, der er det

gloende sværd på himlcn!

KORSBRODEREN

(siddende br.g ham på træstubben).

Og her er jeg!

KONG SKULE.

Hvem er du?

KORSBRODEREN.

En gammel kending.

KONG SKULE.

Blegere mand har jeg aldrig set.

KORSBRODEREN.

Men du kender mig ikke.

KONG SKULE.

Det er dig, som vil folge mig til Elgesæter.

v KORSBRODEREN.

Det er mig, som vil følge dig til kongssædet.
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KONG SKULE.

Kan du det?

KORSBRODEREN.

Jeg kan, hvis du selv vil.

KONG SKULE.

Og ved hvilket middel?

KORSBRODEREN.

Ved det middel, som jeg før har brugt;
—

jeg
vil føre dig op på et højt bjerg og vise dig al jor-
dens herlighed.

KONG SKULE.

Al jordens herlighed har jeg før set i fristende

drømme.

KORSBRODEREN.

Det var mig, som gav dig de drømme.

KONG SKULE.

Hvem er du?

KORSBRODEREN.

Sendebud fra det ældste kongs-emne i verden.

KONG SKULE.

Fra det ældste kongs-emne i verden?

KORSBRODEREN.

Fra den første jarl, der rejste sig mod det

største rige, og som grundede et rige selv, der skal

vare ud over dommedag!

KONG SKULE

(skrigende).

Bisp Nikolas!
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KORSBKODEHEN

(rejser sig).

Kender du luig nu? Vi var kendinger for: —
for d i n skyld er jeg kommen tilbage.

På selvsamme skude, for selvsamme bor,

har vi sejlet i år og i dage.

Jeg var ræd da vi skiltes; der var uvejr og nat;

en høg i min sjæl sine klør liavde sat;

jeg trygled om messer og klokkeklang,

jeg kobte mig bonner og munkesang,
—

jeg betalte for syv og de læste fjorten;

men endda slåp jeg ikke indenfor porten.

KONG SKULE.

Og nu kommer du dernedefra — ?

KORSBRODEREN.

Ja, jeg kommer fra riget dernede;

fra riget, som altid så stygt blir malt.

Å, du kan tro, der er ikke så galt;

det har ingen nød med den svare hede.

KONG SKULE.

Og så hører jeg, du har lært skaldskab, gamle

Baglerhøvding!

KORSBRODEREN.

Skaldskab? Ja, og en mængde latin!

For var jeg ingen stiv latiner, som du mindes;

nu tvivler jeg på, at en stivere tindes.

For at række dernede et passeligt trin.

ja, næsten bare for at slippe derind,

er det hardtad nødvendigt at lære latin.

Og en må jo gå fremad, når til gæstebudsbord
en sidder hver dag med slig lærdom stor,

—
halvhundred, som' her lod sig paver kalde,

femhundred kardinaler og syvtusend skålde.
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KONG SKULE.

Hils din herre, og tak ham for godt venskab.
Du kau sige, han er den eneste konge, som skikker

hjælp til Skule den første af Norge!

KORSBRODEREN.

Hør nu, kong Skule, hvi hid jeg er sendt.

Han har mange tjenere, han dernede,

og hver har sit strøg i verden at frede;

jeg fik Norge, thi her er jeg kendt.

Håkon Håkonssøn er ingen mand for os,

vi liker ham ikke, han byder os trods;

se, han må falde og du skal styre,

som eneste ejer af kronen den dyre.

KONG SKULE.

Ja, giv mig kronen! Har jeg den, så skal jeg
nok styre slig, at jeg kan købe mig løs igen.

KORSBRODEREN.

Ja, det kan vi altid snakkes om siden.

Inat det gælder at nytte tiden.

På Elgesæter sover kong Håkons barn; —
fanger du det i dødsens garn,
da hvirvies hver modstand som fnug for vejret,
da er du konge, da har du sejret!

KONG SKULE.

Tror du så visst, at jeg da har sejret!

KORSBRODEREN.

Hver mand i Norge sukker om fred;

kongen må eje et kongs-emne med,
en ætling, som arver sin faders rige;
thi folket er træt af de hundredårskrige.

Rejs dig, kong Skule, inat det gælder;
nu eller aldrig du fienden fælder!
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Se hvor det lysner, der laniijt mod nord.

ser du hvor skodden letter derude. —
der slutter sig lydlost skude til skude. —
og hor så hvor hult det doiintT i jord!
Alt skill du få mod et hindende ord.

tusende stridsmænd i stormgang på jorden,
tusende skinnende sejl på fjorden!

KOJiG SKULE.

Så nævn da ordet!

KORSBRODEREN.

For at stille dig højest på verdensstigen,

jeg vil kun du fojer din egen higen;
landet du får med byer og borge,
hvis din søn efter dig bliver konge i Norge!

KONG SKULE

(løfter hunden, som til ed).

Mm søn skal — (holder pludselig iude og udbryder for-

færdet). Kirkeraneren! Al magten til ham! Ha! nu

skønner jeg dig;
— du vil hans sjæls fortabelse!

Vig fra niig. vig fra mig! (strakker annene mod himlen.)

Og forbarm dig over mig, du, som jeg nu skriger
til om hjælp i min højeste nød!

(Styrter til jorden.)

KORSBRODEREN.

Forbandet! Nu gik dog det hele så glat;

jeg tænkte så visst, jeg havde ham fat;

men lyset har gjort et kærligt træk,

som jeg ikke kendte, — og spillet er væk.

Lad gå; til hast har jeg ingen trang;

jjerj)PtHi(ni nioJyilc er jo igang;

jeg har brev pa min magt langt ud gennem slægterne,
brev på min magt over lysfornægterne;
dem skal i Norge jeg styre og råde,

er mill magt end dem selv en uløselig gåde!
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(længere fremme.)

Går til sin gerning de norske mænd
viljeløst vimrende, véd ej hvorhen, —
skrukker sig hjerterne, smyger sig sindene,

veke, som vaggende vidjer for vindene, —
kan kun om én ting i verden de enes,

den, at hver storhed skal styrtes og stenes, —
hejses som mærke usseldoms klude,

sætter de æren i flugt og i fald,
—

da er det bisp Nikolas som er ude,

Bagler-bispen, som røgter sit kald!

(Han bliver borle i skodden mellem træerne.)

KONG SKULE

(rejser sig, efter et kort ophold, halvt ivejrel og ser sig om).

Hvor er han, den sorte? (springer op.i Vejviser,

vejviser, hvor er du? Væk! —
Ligegodt; nu véd

jeg vejen selv, både til Elgesæter og længere frem.

(Går ud til højre.)

Klostergården på Elgesæter.
(På venstre side ligger kapellet med indgang fra gården; vinduerne er

oplyste. Langsmed den modsatte side af klostergården strækker _sig

nogle lavere bygnmger; i baggrunden klostermuren med en stærk port,

som er stængt. Det er klar måneskinsnat. Tre .Birkebejnerhovdinger
står ved porten; Margrete, fru Ragnhild og dagfinn bonde kommer ud

fra kapellet.)

FRU RAGNHILD

I halvt fra sig selv).

Kong Skule måtte flygte ind i kirken, siger du!

Han. han, flygtende, tryglende om fred for altret,
—

tryglende om livet kanhænde — o nej, nej, det har
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hau ikke gjort; men Gud vil strå Ile jer, som vovede

at lade det komme så vidt!

MARGRETE.

Min gode elskede moder, styr dig; du véd ikke

li vad du siger; det er sorgen som taler.

FRU RAGNHILD.

Hør, I Birkebejnere! Håkon Håkonssøn var

det, som skulde ligge inde for alteret og trygle kong
Skule om liv og fred!

EN BIRKEBEJNER.

Usommeligt er det for trofaste mænd at høre

på slige ord.

MARGRETE.

Hatten af for en hustrus sorg!

FRU RAGNHILD.

Kong Skule dømt! Vogt jer, vogt jer allesam-

men, når han får magten igen!

DAGFINN BONDE.

Den får han aldrig mere, fru Ragnhild.

MARGRETE.

Ti. ti!

FRU RAGNHILD.

Tror du, at Håkon Håkonssøn tør lade dommen
sættes i værk, om han fanger kongen?

DAGFINN BONDE.

Kong Håkon véd selv bedst om en kongs-ed
kan brydes.

FRU RAGNHILD
^'

(til MARGRETE).

Og slig blodmand har du fulgt i tro og kærlig-
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hed! Er du diii faders harn! Gid straffen ramme — !

Gå fra mig, gå fra mig!

MARGRETE.

Velsignet være din nnnid, skøndt du bander

mig nu.

FRU RAGNHILD.

Jeg må ned til Nidaros, ind i kirken og finde

kong Skule. Han skikkede mig fra sig, da han sad

i lykken; da trængte han mig jo heller ikke; — nu
vil han ikke vredes, fordi jeg kommer. Luk porten

op for mig, lad mig komme til Nidaros !

MARGRETE. " -

Min moder, for Guds barmhjertigheds skyld
—

(Dttt bunker stærkt på klosterporten. >

DAGFINN BONDE.

Hvem banker?

KONG SKULE

(udenfor).

En konge.

DAGFINN BONDE.

Skule Bårdssøn!

FRU RAGNHILD.

Kong Skule!

MAItGRETE.

Min fader!

KONG SKULE.

Luk op. luk op!

DAGFINN BONDE.

Her lukkes ikke op for fredløse.
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KONG SKULE.

Det er en konge, som hauker, siger jeg; en

konge, som ikke har tag over hovedet; en konge,
som trienger htilhg grund. for at være tryg \ni sit liv.

MARGRETE.

DatirlinM. Daylinn, det er min fader!

DAGKIiNX liONDE

(går hen Ul porten og ubner en liden hige).

Konnner I med mange mænd til klostret?

KONG SKULE.

Med alle de mænd, som blev mig Iro i noden.

DAGFINN BONDE.

Og hvormange er det?

KONG SKULE.

Færre end én.

MARGRETE.

Han er alene, Dagfinn !

FRU RAGNHILD.

Hindens vrede ramme dig, om du nægter ham

vlg.slct grund!

DAGFINN BONDE,

I Guds navn da!

(Lukker op; Birkebejnerne lilotter ærbødigt .sine lioveflcr; kong skule

koiiiiiiiT iiiil i klostergården.)

MARGRETE
V-

(om huns huls).

Min fader! Min velsignede; ulykkelige fader!

3l''
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FRU RAGNHILD

(slillur sig vildt mellem ham og Birkeljejnoi-iie).

1 hykler ærefrygt for ham, J vil svige ham, som
Judas. Vov ikke at komme ham nær! I skal ikke

røre ham, sålænge jeg er ilive!

DAGFINN UONDE.

Her er hiui tryg, ihi han er på vigslet gruiid.

o MARGRETE.

Og ikke én af alle dine mænd havde mod til

at folge dig inat !

KONG SKULE.

Både korsbrødre og krigsmænd fulgte mig på
vejen; men de smøg fra mig, en for en, fordi de

vidste der var Birkehejnere på Elgesæter. Pål Fhda
var den, som slap mig sidst; han fulgte mig til

klosterporten: der gav han mig det sidste håndslag
og takkede for den tid, der fandtes Vargbælger i

Norge.

DAGFINN BONDE

(til Birkebejnerne).

Gå ind, I høvdinger, og stil jer som vagt om
kongsbarnet; jeg må til Nidaros og melde kongen,
at Skule Bårdssøn er på Elgesæter; i slig stor sag
får han selv handle.

MARGRETE.

0, Dagliiiu, Dagfinn, kan du ville det!

DAGFINN BONDE.

Ilde tjente jeg ellers konge og land. Hil mivmlene.)

Stæng porten efter mig, våg over barnet, og luk

ikke op for nogen, før kongen kommer. (Dampet tii
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SKULE.) Farvel, Skule Bårdssøn, —
og Gud skænke

jer en salig ende.

(Uår ud gennem porten; Birkcbcjnerne lukker eller liiiiii og går iud i

kapellet.)

FRU RAGNHILD.

.la, lad Håkon komme; jeg slipper dig ikke;

jeg holder dig tæt og kærligt i mine arme, som jeg

aldrig har holdt dig før.

MARGRETE.

0, hvor du er hleg
—

og ældet; du fryser.

KONG SKULE.

Jeg fryser ikke, — men jeg er træt, træt.

MARGRETE.

Så kom ind, og hvil dig
—

KONG SKULE.

.Ta. ja; det tør vel snart være på tiden at hvile.

SIGRID

(fra kapellet).

Endelig kommer du, min hroder!

KONG SKULE.

Sigrid! Er du her?

SIGRID.

Jeg lovede jo, at vi skulde mødes, når du

trængte mig i din højeste nød.

KONG SKULE.

Hvor er dit harn, Margrete?

"" MARGRETE.

Det sover i sakristiet.
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KONG SKULE.

Så er ætten samlet på Elgesæter i nat.

SIGRID.

Ja, samlet efter lange forvildede tider.

KONG SKULE.

Nu fattes kun Håkon Håkonssøn.

MAKGHETE Og FRU RAGNHILD

(klynger sig med et smerteligt udbrud fust til haiii).

Min fader! — Min husbond!

KONG SKULE

(ser bevæget på dem).

Har I elsket mig så højt, I to? Jeg søgte efter

lykken ude i det fremmede, og agtede aldrig ])å, at

jeg havde et hjem, hvor jeg kunde fnndet den. Jeg

jog efter kærlighed gennem synd og brøde, og vidste

aldrig, at jeg ejede den i kraft af Guds og menne-

skenes lov. — Og du, Ragnhild, min hustru, du.

som jeg har forbrudt så meget iinod, du lægger dig

varmt og blødt op til mig i nodens bøjeste stund,

du kan skælve og ræddes for den inands liv, som

aldrig har kastet et solglimt over din vej.

FRU RAGNHILD.

Du forbrudt! 0, Skule, tal ikke så; tror du jeg

nogeii tid skulde vove at gå irette med dig! Jeg
har altid været for ringe for dig, min høje husbond;

der kan ikke hvile skyld over nogen gerning, som

du har øvet.

KONG SKULE.

Har du troet så trygt på mig, Ragnhild?

FHU RAGNHILD.

Fra den første dag, jeg så dig.
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KONG SKULE

(med liv).

Når ITakon kommer, vil jeg bede om grid!

1 milde kærlige kvinder. — o. det er dog fagert

at leve!

SIGRID

(ined et iidtryk af rædsell.

Skule, min broder! Ve dig, om du farer vild

på vejen inat!

(Larm udenfor: straks efter banker det på porten.)

MARGRETE.

Hor, bor! Hvem er det, som stormer frem!

FRU RAGNHILD.

Hvem banker på porten?

STEMMER

(iideiitbr).

Bymændene fra Nidaros! Luk op! Vi véd, at

Skule Bårdssøn er derinde!

KONG SKULE.

Ja. lian er herinde; — hvad vil I barn?

LARMENDE STEMMER

(utleiilor).

Kom ud, kom ud! Du skal dø, du onde mand!

MARGRETE.

Og det vover I bymænd at true med?

EN ENKELT.

Kong Håkon bar dømt barn i Oslo.

^ EN ANDFN.

Det er bver mands pligt at dræbe ham.



480

MARGRETE.

.leg er (Ironningf^n; jog byder eder at fare herfra!

EV STEMME.

Det er Skule Bårdssøns datter og ikke dron-

ningen, som taler så.

EN ANDEN.

I har ingen magt over liv og død; kongen har

domt ham!

FRU RAGNHILD.

Ind i kirken, Skule! For Gud den barmhjertiges

skyld, lad ikke blodmændene komme dig nær!

KONG SKULE.

Ja, ind i kirken; for dem derude vil jeg ikke

falde. Min hustru, min datter; det er som jeg havde
fundet fred og lys; o, det må ikke tåges fra mig
igen så brat! (Vil ik- ind i kapellet )

PETER

(udenlbr til højre).

Min fader, min konge! Nu har du snart sejren!

KONG SKULE

(med et skrig).

Han! nan! (synker ned på kirketrappen.)

FRU RAGNHILD.

Hvem er det?

EN BYMAND

(udenfor).

Se, se; kirkeraneren klyver over klostertaget!

ANDRE.

Kast sten på ham! Kast sten på ham!



481

TETER

(kommer tilsyne på et lag til hojre og springer ned i garden).

Vel modt igen, min fader!

KONG SKULE

(ser forfærdet pi\ ham).

Dig
—

dlg havde jeg glemt
—

! Hvor kommer
(lu fra?

PETER

(vildl).

Hvor or kongsbarnet?

MARGRETE.

Kongsbarnet!

KONG SKULE

(springer op).

Hvor kommer du fra, spørger jeg?

PETER.

Ude fi-a Hladehammeren; jeg bar varslet Bård

Bratte og Vargbælgerne om, at kongsljarnet er på

Elgesæter inat.

MARGRETE.

Gud!

KONG SKULE.

Det har du gjort! Og nu?

PETER.

Han samler flokken sammen, og så stævner de

opover til klosteret. — Hvor er kongsbarnet, kvinde?

MARGRETE

v (der liar slillel sig foran kirkedoren).

Det sover i sakristiet!
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PETER.

Ligegodt. om det så sov på alteret! Jeg liar

lientet Olafs heUigdom ud, — jeg er ikke ræd for

at hente kongsbarnet heller!

FRU RAGNHILD

(ruber til skule).

Ham er det, du har elsket så højt!

MARGRETE.

Fader, fader! Hvor kunde du glemme alle os

andre for hans skyld !

KONG SKULE.

Han var ren, som et Guds lam, da den angrende
kvinde gav mig ham; — det er troen på mig, som
har gjort ham til den, han nu er.

PETER

(uden at )\ore på ham).

Barnet må herud! Dræb det, dræb det på dron-

ningens arm, — det var kong Skules ord i Oslo!

MARGRETE.

Syndigt, syndigt!

PETER.

En helgen kunde tryggelig gøre det, nar min
fader har sagt det! Min fader er kongen; thi han

ejer den store kongstanke !

BYMÆNDENE
I
banker pa porten).

Luk op! Kom ud, du og kirkeraneren, ellers

brænder vi klostret ned!

1
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KONG SKULE

(som prplien !if eii slicrk beslulninpl.

Den store kongstanke! Ja. den er det. som

har forgiftet din unge kærlige sjæl! l\en og skyldfri

skulde jeg give dig tilhnge: det er troen på mig.

som driver dig sa vildt fra brode til hrode. fra døds-

skyld til dødsskyld! O, men jeg kan frelse dig

endnu; jeg kau frelse os alle! (iåi»er mod baggnuideii.)

Vent, vent, 1 bymænd derude; jeg kommer!

MARGRETE

(griber forfærdet hans hånd).

Min fader, hvad vil du?

FRU RAGNHILD

(klynger sig op til barn med ut skrig).

Skule!

SIGRID

(river dem bort tVa ham og råber med vild strålende glæde):

Slip ham, slip ham, I kvinder; — der vokser

vinger ved hans tanke nu!

KONG SKULE

(fast og stærk til peter).

Du så i mig den himmelkårne, — den, som

skulde gøre den store kongsgerning i landet. Se

hedre på mig, du forvildede! Kongspjalterne, som

jeg har pyntet mig med, de var lånte og stjålne,
—

nu lægger jeg dem af, en for en.

PETER

(angst).

Min høje, herlige fader, tal ikke sa !

KONG SKULE.

Kongstanken er Håkons, ikke min; han alene

har fået den kraft af Herren, som kan gøre den til
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sandlietl. Du har troet på en løgn; vend dig fra

mig og frels din sjæl.

l'ETER

(med briiilt steinniei.

Kongstanken er Håkons !

KONG SKULE.

Jeg vilde være den største i landet. Gud, Gud;
se, jeg ydmyger mig for dig, og står som den rin-

geste af alle.

PETER.

Tag mig bort fra jorden. Herre! Straf mig for

al min brøde; men tag mig bort fra jorden; thi hev
er jeg hjemløs nu. (synker ned pd kirketrappen.)

KONG SKULE.

Jeg havde en ven, som blodte for mig i Oslo.

Han sagde: en mand kan falde for en andens livs-

værk; men skal han blive ved at leve, så må han
leve for sit eget.

—
Jeg har intet livsværk at leve

for, jeg kan ikke leve for Håkons heller,
— men

jeg kan falde for det.

MARGRETE.

Nej, nej, det skal du aldrig!

KONG SKULE

(lager hendes hånd og ser mildt på hende).

Elsker du din husbond, Margrete?

MARGRETE.

Højere end alt i verden.

KONG SKULE.

Du kunde Itære, at han sagde dødsdommen over
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mig; men vilde du også kunne bære det, om han

måtte lade den fuldhyrde?

MAHGRETE.

Hinilens herre, styrk mig!

KONG SKULE.

Kunde du, Margrete?

MAHGHETE

(sagte og gysende).

Nej, nej,
— vi måtte skilles ad, — jeg turde

aldrig se ham tiere!

KONG SKULE.

Du vilde lukke det fagreste lys ude fra hans
liv og fra dit;

— vær rolig, Margrete,
— du skal

ikke have det nødig.

FRU RAGNHILD.

Far fra landet. Skule; jeg følger dig hvorhen

og sålangt du vil.

KONG SKULE

(hovedrystende).

Med en hånende skygge mellem os? —
Jeg

har fundet dig inat for første gang; der må ingen

skygge være mellem mig og dig, min stille trofaste

hustru; — derfor må der heller intet samhv være

mellem os to på jorden.

SIGRID.

Min kongelige broder! Jeg ser du trænger mig
ikke; jeg ser, du véd, hvad vej du skal gå.

KONG SKULE.

Der gh'es mænd, som skabtcs til at leve, og
mænd, senn skabtes til at dø. Min vilje vilde alfid
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difl, hvor ikke Guds finger pegte for mig; derfor så

jeg aldrig vejeii klart før nu. Mit stille husliv har

jeg forhrudt, det kan jeg ikke vinde igen; hvad jeg
har syndet mod Håkon, kan jeg bøde på, ved at fri

ham for en kongspligt, som målte skille ham fra det

kæreste, han ejer. Bymændene står udenfor; jeg vil

ikke vente på kong Hukon! Vargbælgerne er nær;

sålænge jeg er ilive, står de ikke fra sit forsæt;
fmder de mig her, kan jeg ikke frelse dit harn,

Margrete.
—

Se, se, opad! Se hvor det blegner og
svinder, det gloende sværd, som har været draget
over mig! Ja, ja,

— Gud har talt, og jeg har for-

stået ham, og hans vrede er stilnet. Det er ikke i

helligdommen på Elgesæter jeg skal kaste mig ned

og hede om grid af en jordens konge;
— den høje

kirke med stjernehvælven over må jeg ind i, og det

er kongernes konge, jeg skal bede om grid og frelse

for alt mit livsværk!

SIGRID.

Stå ham ikke imod! Stå ikke Guds kaldelse

imod! Dagen gryr; det dages i Norge og det dages
i hans urolige sjæll Har ikke vi forferdede kvinder
stået længe nok i lønkamrene, skrækslagne og gemte
ind i de mørkeste kroge, lyttende til al den rædsel,
som øvedes udenfor, lyttende til blodtoget, som gik
landet over fra ende til ende? Har vi ikke ligget

blege og forstenede i kirkerne, og ikke vovet at se

ud, ligesom Kristi disciple lå i Jerusalem på den
store langfredag, da toget gik til Golgata! Brug dine

vinger, og ve dem, som vil binde dig nu!

FRU RAGNHILD.

Far hen i fred, min husbond! Far did, hvor

ingen banende skygge står mellem os. n.ir vi atter

mødes. (iler ind i kiipellet.)
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MA HOHETE.

Min \'i\(\oi\ farvel, farvel,
— tusende farvel I

(falgor FRU RAGNHILD.)

SIGRID

(ubner kirkedøren og råber imi):

Frem. frem alle kvinder! Sand jer i bøn; send

et bud opad med sang til Herren, og meld ham, at

nu kommer Skule Bårdssøn angrende hjem fra sin

ulydighedsgang på jorden!

KONG SKULE.

Sigrid, min trofaste søster, hils kong Håkon fra

mig; sig ham, at jeg end ikke i min sidste stund

véd om han er den kongefødte, men at jeg urygge-

ligt véd: han er den, som Gud har kåret.

SIGRID.

Jeg skal bringe ham din hilsen.

KONG SKULE.

Og en hilsen til får du bringe. Der sidder en

angrende kvinde nord på Hålogaland; sig hende, at

hendes søn gik forud; han fulgte med mig, da der

var al fare for hans sjæl.

SIGRID.

Det skal jeg.

KONG SKULE.

Sig hende, det var ikke med hjertet han syndede;
ren og skyldfri skal hun visselig møde ham igen.

SIGRID.

Det skal jeg.
— (Peger mod baggriinden.) Hør, der

bryder de låsen fra!
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KONG SKULE

(peger mod kapellet).

Hør, der synger de højt til Gud om frelse og fred!

SIGHID.

Hør, hør! Alle klokker i Nidaros ringer
—

!

KONG SKULE

(smiler sørgmodigt).

De ringer en konge til graven.

SIGRID.

Nej, de ringer til din rette kroning nu! Farvel,
min broder; lad blodets purpurkåbe flømme vidt over

dine skuldre; al brøde kan dækkes under den! Gå
ind, gå ind i den store kirke og tag livsens krone!

(iler ind i kapellet.)

(Sang og klokkeringDing vedbliver under det tblgeude.)

STEMJIEK

(udenfor porten|.

Nu er låsen fra! Tving os ikke til at bryde
kirkefreden !

KONG SKULE.

Jeg kommer.

BYMÆNDENE.

Og kirkeraneren skal også komme!

KONG SKULE.

Kirkeraneren skal også komme, ja! (gar Uen til

FETER.) Min søn, er du rede?

PETER.

Ja, min fader, jeg er rede.
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KONG SKULE

(ser opad).

Gud, jeg er en fottig inaml, jeg har kun mit

liv at give; men tag det. og l)erg Håkons store

kongstanke.
— Se så, ræk mig din hånd.

PETER .

Her er min hånd, fader.

KONG SKULE.

Og vær ikke ræd for det, som nu kommer.

l'ETER.

Nej, fader, jeg er ikke ræd, når jeg går sam-

men med dig.

KONG SKULE.

Tryggere vej har vi to aldrig gået sammen. (Han

åbner porten; bymændene slår i msengdo uilenfor med løftede våben.)

Her er vi; vi kommer frivilligt;
— men hug ham

ikke i ansigtet.

(De går iideiifor. liånd i hånd : porten glider til.)

EN STEMME.

Sigt ikke, spar ikke; — hug dem, hvor I kan!

KONG SKULES STEMME.

Uhæderligt er det at handle så med høvdinger!

(Kort våbenlarm; derpå hores tunge liild; ;iU bliver et øjeblik stille.)

EN STEMME.

De er døde beggeto!

(Kongsluren lyder.)

v EN ANDEN .STEMME.

Der kommer kong Håkon med al sin hird!

ilK.NRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKEH. II. •>-
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MÆNGDEN.

Hil eder, Håkon Håkonssøn; nu har I ingen

tiender mere !

GREGOHIUS JONSSØN

(stundser lidt ved de dode.)

Så kom jeg dog for sent!

(går ind i klostergarden.)

DAGFINN BONDE.

Usaligt for Norge, om I var kommen før! dåboi-

Ild.) Her ind, kong Håkon!

HÅKON

(standsende).

Liget ligger mig ivejen!

DAGFINN BONDE.

Vil Håkon Håkonssøn frem, så får han gå over

Skule Bårdssøns lig!

HÅKON.

I Guds navn da !

(Stiger over liget og kommer ind.)

DAGFINN BONDE.

Endelig kan I gå til kongsværket med frie

hænder. Derinde har I dem, I elsker; i Nidaros

ringes freden ind i landet, og derude ligger han.
som var jer værst af alle.

HÅKON.

Hver mand dømte ham galt; der var en gådc
ved ham.

DAGFINN BONDE.

En gåde?
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HÅKON

(griber liain om arniiii og siger siigte):

Skulo Bardsson var Guds stcdliarn |ia jorden;
(\ot var gaden ved luim.

(Kviiulernes sung lyiior liojere fra kapellet: alle klokker bliver ved ul

ringe i Nidaros.)

Teppet falder.

-5!ri>--
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